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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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Miraton 
 

LIGJ PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar 
në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për 
komunikimet elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në 
komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme 
në territorin e Republikës së Kosovës. 
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Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj rregullon marrëdhëniet shoqërore që kanë të bëjnë me rrjetet dhe shërbimet e 
komunikimeve elektronike, shërbimet dhe facilitetet shoqëruese, përdorimin e 
resurseve të komunikimeve elektronike, si dhe marrëdhënieve shoqërore që kanë të 
bëjnë me radio-pajisjet, pajisjet fundore dhe përputhshmërinë elektromagnetike, 
siguron nivel të barabartë të mbrojtjes së të drejtave për të dhënat personale, 
veçanërisht të drejtën e privatësisë së procesimit të të dhënave personale në sektorin e 
komunikimeve elektronike. 
 

Neni 3 
Parimet për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike 

 
1. Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike duhet të bazohet në parimet 

e menaxhimit dhe përdorimit efektiv të burimeve të kufizuara, neutralitetit 
teknologjik, ekuivalencës funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal të 
domosdoshëm, sigurisë ligjore në një treg dinamik, zhvillimit ekonomik, duke 
siguruar konkurrencë efektive, mbrojtje të të drejtave të konsumatorit, objektivitet 
të kritereve, kushteve dhe procedurave rregullatore, transparencë dhe 
mosdiskriminim.  

2. Parimi i neutralitetit teknologjik do të thotë që normat ligjore duhet të aplikohen 
duke marrë në konsideratë objektivat që duhen arritur dhe për të siguruar, në një 
masë të arsyeshme, që aplikimi i tyre nuk inkurajon ose diskriminon përdorimin e 
teknologjive të veçanta, si dhe duke siguruar që normat juridike zbatohen, për aq 
sa është e mundur, pa marrë parasysh teknologjitë e përdorura në ofrimin e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të lidhura me një 
marrëdhënie të veçantë ligjore.  

3. Parimi i ekuivalencës funksionale do të thotë që aplikimi i normave ligjore duhet të 
jetë sa më i njëtrajtshëm që të jetë e mundur për të gjitha rrjetet e komunikimeve 
elektronike ose shërbimet me funksione të ngjashme.  

4. Kur aplikohen normat ligjore që rregullojnë aktivitetet e komunikimeve 
elektronike, duhet të merren në konsideratë parimet përkatëse të përmendura në 
paragrafin 1. të këtij neni. Këto parime duhet të harmonizohen pa u dhënë 
përparësi ndonjërës prej tyre dhe ato duhet të zbatohen për arritjen e qëllimit dhe 
objektivave të përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji. 

 
Neni 4 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – (më 
poshtë Autoriteti) është organi rregullator, i cili zbaton dhe mbikëqyrë 
kornizën rregullatore të përcaktuar nga ky ligj, nga ligji për shërbimet 
postare, si dhe nga politikat e zhvillimit të fushës së komunikimeve 
elektronike dhe shërbimeve postare, të përcaktuara nga Qeveria, bazuar në 
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dispozitat e paragrafit 1. të nenit 6 të këtij ligji dhe paragrafit 1. të nenit 7 të 
këtij ligji;  

1.2. Autorizim i përgjithshëm – akt i natyrës së përgjithshme, që përbëhet nga 
korniza ligjore, e përcaktuar nga ky ligj dhe rregullat e nxjerra nga 
Autoriteti, në zbatim të tij, për të siguruar të drejtat për ofrimin e rrjeteve 
ose të shërbimeve të komunikimeve elektronike, duke vendosur edhe 
detyrimet specifike, të cilat mund të zbatohen ndaj të gjitha ose ndaj disa 
prej rrjeteve dhe/ose shërbimeve specifike të komunikimeve elektronike;  

1.3. Facilitete shoqëruese – shërbime të lidhura, infrastruktura fizike dhe 
objektet tjera ose elementet që lidhen me një rrjet dhe/ose me një shërbim të 
komunikimeve elektronike të cilat mundësojnë dhe/ose mbështesin ofrimin 
e shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti dhe/ose shërbimi ose që kanë potencialin 
për ta bërë këtë dhe përfshijnë, ndër të tjera, edhe ndërtesat apo hyrjen në 
ndërtesa, kabllot e ndërtesave, antenat, kullat dhe konstruksionet tjera 
mbështetëse, kanalet, përçuesit, shtyllat, pusetat, dhe kabinetet; 

1.4. Identifikimi i linjës së thirrur – funksioni që i mundëson të thirrurit të 
identifikojë pikën fundore të rrjetit ku terminohet thirrja, bazuar në numrin 
ose kodin që i është caktuar kësaj pike fundore të rrjetit;  

1.5. Integriteti i Rrjetit – i referohet aftësisë së sistemeve të ndërlidhura për të 
ruajtur dhe mbajtur në masë optimale gjendjen e tyre të punës dhe të të 
mbeturit të pandikuar nga interkoneksionet me rrjetet e tjera. Sigurimi i 
integritetit të rrjetit (QoS – kualiteti i shërbimit, obligimet e 
konfidencialitetit dhe besueshmërisë). P.sh. integriteti i të dhënave (të 
dhënat janë pikërisht ato që janë dërguar: asgjë e shtuar, asgjë e ndryshuar, 
asgjë e fshirë);  

1.6. Interferencë e dëmshme – ndërhyrja, e cila rrezikon funksionimin e 
shërbimit të radionavigimit, ose shërbimeve të tjera të sigurisë, ose të cilat 
në forma të ndryshme seriozisht përkeqësojnë, pengojnë ose ndërprejnë, në 
mënyrë të përsëritur, shërbimet e radio-komunikimeve, funksionojnë me 
këtë ligj dhe aktet tjera nënligjore;  

1.7. Interkoneksioni – lidhja fizike dhe logjike e rrjeteve publike të 
komunikimit, të cilat përdoren nga i njëjti apo nga ndërmarrës të ndryshëm, 
në mënyrë që t’i lejojë përdoruesit e një ndërmarrësi të komunikojnë me 
përdoruesit e të njëjtit ose të një ndërmarrësi tjetër, ose të lejojë qasjen për 
shërbimet e ofruara nga një ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i 
veçantë i qasjes, që zbatohet ndërmjet operatorëve të rrjeteve publike të 
komunikimit;  

1.8. Komunikimi – shkëmbimi ose bartja e çfarëdo informacioni ndërmjet një 
numri të caktuar pjesëmarrësish përmes një shërbimi të komunikimeve 
elektronike në dispozicion të publikut. Kjo nuk përfshin asnjë informacion 
që bartet si pjesë e shërbimeve transmetuese radio-televizive nëpërmjet një 
rrjeti të komunikimeve elektronike, përveç në rastin kur informacioni mund 
të jetë i lidhur me një parapagues ose shfrytëzues të identifikueshëm, i cili 
merr këtë informacion;  

1.9. Linja me qira – linjë e pakomutuar e komunikimeve elektronike që lidhë 
pikat terminuese të një rrjeti të komunikimeve elektronike;  
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1.10. Ministria – ministria përgjegjëse për sektorin e komunikimeve elektronike 
dhe të shërbimeve postare;  

1.11. Ndërmarrës – çdo person fizik dhe/ose juridik, ose një grup personash të 
bashkuar në bazë të kontrollit apo të varësisë, të cilët janë të përfshirë në një 
veprimtari të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës ose 
veprimet e të cilave, nëse realizohen, kanë qëllim ose mund të kenë ndikim 
në aktivitetin ekonomik në Republikën e Kosovës;  

1.12. Numër – seri, alfa-numerike, emër ose adresë e përcaktuar në planin e 
numeracionit, që shërben për adresim në rrjetet dhe shërbimet e 
komunikimeve elektronike;  

1.13. Numërat gjeografik – numra nga plani kombëtar i numeracionit telefonik 
ku një pjesë nga përbërja e shifrave të saj përmban domethënien gjeografike 
që përdoret për rutinimin e thirrjeve drejt vendndodhjes fizike të pikës 
fundore të rrjetit;  

1.14. Numër jogjeografik – numri nga plani kombëtar inumeracionit telefonik që 
nuk janë numër gjeografik. Ata përfshijnë, ndër të tjera, numrat mobilë,të 
hapur dhe të kategorisë së numrave premium;  

1.15. Ofruesi i shërbimit universal – ndërmarrësi që ofron shërbimin universal;  
1.16. Operator – ndërmarrës që ofron, ose që është i autorizuar të ofrojë një rrjet 

të komunikimeve elektronike ose faciliteteve shoqëruese;  
1.17. Pajisje fundore – pajisja, ose pjesa relevante e saj, në gjendje që të marrë 

dhe/ose dërgojë informacion dhe e menduar që të jetë e lidhur në çfarëdo 
mënyre dhe për çfarëdo rrjeti publik të komunikimeve;  

1.18. Parapagues – cilido person fizik ose person juridik që ka lidhur një 
kontratë me një ndërmarrës që ofron shërbime të komunikimeve 
elektronike, të disponueshme për publikun, për përfitimin e shërbimeve të 
ofruara;  

1.19. Pika fundore e rrjetit – pika fizike, në të cilën një parapagues ka qasje në 
rrjetin e komunikimeve publike. Në rastin e rrjeteve, që përfshijnë 
komutimin ose rutinimin, pika fundore e rrjetit identifikohet si një adresë 
specifike e rrjetit, e cila mund të lidhet me numrin ose emrin e një 
parapaguesi;  

1.20. Plani kombëtar i numeracionit – struktura e numrave dhe e serive të 
numrave, emrave ose adresave, si dhe përcaktimi i tyre për sigurimin e 
qasjes në rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike publike;  

1.21. Plani kombëtar i Radio-frekuencave – dokument që përcakton brezet 
frekuencore për shërbime të ndryshme dhe vendos kushtet bazë për ndarjen 
dhe dhënien e frekuencave, me qëllim të përdorimit efektiv të spektrit të 
radio-frekuencave dhe shmangien e interferencave;  

1.22. Postë elektronike – çdo mesazh në formë të tekstit, tingullit apo imazhit, i 
dërguar nëpërmjet rrjetit publik të komunikimeve, i cili mund të ruhet në 
rrjet ose në pajisjen fundore të marrësit derisa atë ta marrë ai;  

1.23. Qarku lokal – qarku fizik që lidhë nyjën fundore të rrjetit me kutinë 
shpërndarëse, ose me pajisjen ekuivalente në rrjetin publik fiks të 
komunikimeve elektronike;  

1.24. Qasje – bërja e disponueshme e faciliteteve dhe/ose shërbimeve të një 
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ndërmarrësi tjetër, sipas kushteve të përcaktuara, në baza ekskluzive ose 
joekskluzive, për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, 
përfshirë këtu edhe ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, ose 
shërbimeve të transmetimit të përmbajtjes. Qasja, ndër të tjera, përfshinë 
qasje në elementet e rrjetit dhe faciliteteve shoqëruese, të cilat mund të 
përfshijnë lidhjen e pajisjeve në mënyrë fikse ose jofikse (në veçanti kjo 
përfshin qasje të hapur në rrjetin lokal dhe qasje në facilitetet dhe shërbimet 
e nevojshme, për të ofruar dhe mundësuar shërbimet e bazuara në rrjetin 
lokal); qasje në infrastrukturën fizike, përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe 
kullat; qasje në sistemet e softuerëve përkatëse, përfshirë sistemet 
mbështetëse operacionale; qasje në sistemet e informacionit, apo bazave të 
të dhënave për qëllime të administrimit, kyçjes, bërjes së kërkesave për 
riparim dhe mirëmbajtje, si dhe të faturimit; qasje në përkthimin e numrit 
apo në sistemet që ofrojnë funksion të njëjtë; qasjen në rrjetet fikse apo 
mobile, në veçanti për roaming-un; qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar 
për shërbimet e televizionit digjital dhe qasjen në shërbimet e rrjeteve 
virtuale; 

1.25. Radio interferencë – degradimi i performancës së pajisjeve dhe/ose 
mjeteve, radio-komunikimeve, ose radio-sistemeve për shkak të radio-
çrregullimeve;  

1.26. Resurse të komunikimeve elektronike – radio-frekuencat (kanalet), 
numrat telefonikë dhe identifikuesit tjerë të rrjeteve të komunikimeve 
elektronike, të tilla si shenjat e radio- thirrjeve, resurset orbitale, duke 
përfshirë edhe pozitën në një orbitë gjeostacionare dhe burimet tjera të 
nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të komunikimeve elektronike, për 
përdorimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike, ose radio-pajisjeve, apo 
pajisjeve fundore dhe për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike;  

1.27. Rrjet i komunikimeve elektronike – sistemi i transmetimit dhe, nëse 
ekzistojnë, pajisjet e komutimit ose rutinimit dhe resurset tjera, duke 
përfshirë elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e 
sinjaleve nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera 
elektromagnetike, duke përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me komutim 
të qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet mobile 
tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren për 
transmetimin e sinjaleve, rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive 
dhe të televizionit kabllor, pavarësisht nga tipi i informacionit të bartur;  

1.28. Rrjet i komunikimeve publike – një rrjet i komunikimeve elektronike që 
përdoret, tërësisht ose pjesërisht, për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike, të disponueshme për publikun, të cilat përkrahin transferimin e 
informacionit në mes të pikave fundore të rrjetit;  

1.29. Rrjeti publik fiks – rrjeti në të cilin pikat fundore janë të vendosura në 
vende të fiksuara;  

1.30. Rrjet publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk 
janë të vendosura në vende të fiksuara;  

1.31. Spektri i radio-frekuencave – përfshin valët elektromagnetike në 
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diapazonin e frekuencave 9 KHz deri 3000 GHz, të cilat përhapen në 
hapësirë pa nevojën e linjave të veçanta;  

1.32. Shërbim i komunikimeve elektronike – shërbimi që zakonisht ofrohet me 
pagesë, i cili përftohet, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve 
përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e 
telekomunikacioneve dhe shërbimet e transmetimit në rrjetet e përdorura për 
transmetime radio-televizive dhe në rrjetet e televizionit kabllor, por duke 
përjashtuar shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet rrjeteve dhe 
shërbimeve të komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll 
redaksional ndaj përmbajtjes së ofruar për transmetimin, duke përdorur 
rrjetet ose shërbimet e komunikimeve elektronike. Ai nuk përfshin 
shërbimet e shoqërisë së informacionit, të cilat nuk përbëhen, tërësisht ose 
pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike;  

1.33. Shërbim me vlerë të shtuar – është, për aq sa ka të bëjë me përpunimin e 
të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë, çdo shërbim që kërkon 
përpunimin e të dhënave për trafikun ose të dhënave për vendndodhjen e të 
tjera nga të dhënat për trafikun përtej asaj që është e nevojshme për 
transmetimin e një komunikimi ose faturimit të tij;  

1.34. Shërbim telefonik i disponueshëm për publikun – shërbim i 
disponueshëm për publikun, për gjenerimin dhe marrjen e thirrjeve 
kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe qasjen në shërbimet e emergjencës 
nëpërmjet një numri nga plani i numeracionit telefonik. Ky shërbim mund të 
përfshijë ofrimin e një, ose më shumë shërbimeve si më poshtë:  
1.34.1. shërbimin e operatorit;  
1.34.2. rubrikën e shërbimeve të kërkimit të informacionit, numëratorin 

telefonik;  
1.34.3. ofrimin e telefonave publikë me pagesë;  
1.34.4. shërbimet në kushte të veçanta, sipas nenit 75 të këtij ligji;  
1.34.5. ofrimin e pajisjeve fundore të veçanta të telekomunikacioneve për 

konsumatorë me aftësi të kufizuara, ose nevoja sociale të veçanta;  
1.34.6. qasjen në shërbimet me numra jogjeografikë.  

1.35. Shërbime shoqëruese – shërbime që lidhen me një rrjet të komunikimeve 
elektronike dhe/ose me një shërbim të komunikimeve elektronike, të cilat 
mundësojnë dhe/ose mbështesin ofrimin e shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti 
dhe/ose shërbimi, ose që ka potencialin për të bërë këtë dhe përfshijnë, ndër 
të tjera, edhe përkthimin e numrit apo sistemeve që ofrojnë funksion të 
njëjtë, sistemeve me qasje të kushtëzuar dhe të udhëzuesve të programeve 
elektronike, si dhe të shërbimeve tjera të tilla si shërbimet e identitetit, 
vendndodhjes dhe prezencës;  

1.36. Shërbimet e radio-komunikimeve – veprimtaritë që mbulojnë 
komunikimet, që përfshijnë transmetimin, emetimin dhe marrjen e sinjaleve 
nëpërmjet radio-valëve;  

1.37. Shërbimet e shoqërisë së informacionit – shërbime që ofrohen përkundrejt 
pagesës, në distancë, nëpërmjet mjeteve elektronike dhe me kërkesë 
individuale të marrësit të shërbimit. “Në distancë” nënkuptohet që shërbimi 
ofrohet pa qenë e nevojshme që të dyja palët të jenë të pranishme në të 
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njëjtën kohë. “Nëpërmjet mjeteve elektronike” nënkuptohet që shërbimi 
dërgohet nga pika e origjinës dhe merret në destinacionin përfundimtar, 
nëpërmjet pajisjeve elektronike të përpunimit (duke përfshirë edhe 
kompresimin digjital) dhe ruajtjes së të dhënave. Dërgimi, transmetimi dhe 
marrja e plotë bëhen nëpërmjet kabllove, radio-valëve, mjeteve optike dhe 
mjeteve të tjera elektromagnetike. “Me kërkesë individuale të marrësit të 
shërbimit“ nënkuptohet që shërbimet ofrohen nëpërmjet transmetimit të të 
dhënave me kërkesën individuale të marrësit. Shërbimet e shoqërisë së 
informacionit përfshijnë, në veçanti, shitjen e mallrave dhe të shërbimeve, 
shërbimet e qasjes në informacionet apo reklamat në internet dhe qasjes në 
shërbimet e rrjeteve publike të komunikimit, në transmetimin e të dhënave 
ose ruajtjen e të dhënave të marrësit në rrjetin publik të komunikimeve;  

1.38. Shërbimi universal – një minimum i përcaktuar shërbimesh, të një cilësie 
të caktuar, i mundshëm për të gjithë shfrytëzuesit në territorin e Republikës 
së Kosovës, pavarësisht nga vendndodhja gjeografike, me çmime të 
përballueshme;  

1.39. Shfrytëzues – cilido person fizik ose person juridik që shfrytëzon ose 
kërkon të shfrytëzoj shërbime të komunikimeve elektronike, të 
disponueshme për publikun;  

1.40. Shfrytëzues fundor – shfrytëzuesi, i cili nuk ofron rrjete dhe/ose shërbime 
të komunikimeve elektronike publike, të disponueshme për publikun;  

1.41. Telefon publik me pagesë – telefoni i disponueshëm për publikun, 
shfrytëzimi i të cilit paguhet me mjete, si monedha dhe/ose kartë krediti, 
debiti dhe/ose karta të parapaguara, përfshirë dhe kartat me kod qasjeje;  

1.42. Të dhënat për trafikun – ato të dhëna të përpunuara me qëllim të 
transmetimit të komunikimit në një rrjet të komunikimeve elektronike, ose 
për faturimin e tij;  

1.43. Të dhënat për vendndodhjen – ato të dhëna të përpunuara në një rrjet të 
komunikimeve elektronike, që tregojnë pozicionin gjeografik të pajisjes 
fundore të një shfrytëzuesi të shërbimit të komunikimeve elektronike të 
disponueshëm për publikun;  

1.44. Transmetim radioteleviziv – shërbimi i transmetimit të programeve të 
radios dhe televizionit nëpërmjet një antene tokësore, rrjetit të 
komunikimeve elektronike ose satelitore, në formë të koduar ose jo, për t’u 
marrë nga publiku;  

1.45. Thirrje – lidhja e vendosur përmes një shërbimi të komunikimeve 
elektronike në dispozicion të publikut, që mundëson komunikimin e 
dyanshëm me zë.  

1.46. Person – cilindo person fizik, juridik apo publik, duke përfshirë këtu edhe 
korporata, partneritete, truste, organizata të painkuadruara, ofrues të 
shërbimeve, Qeverinë apo çfarëdo institucioni që ka të bëjë me të.  

1.47. Thirrjet në Shërbime të Emergjencës – thirrjet në institucione që ofrojnë 
shërbime të emergjencës.  
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KREU II 
ORGANET KOMPETENTE NË FUSHËN E KOMUNIKIMEVE 

ELEKTRONIKE DHE KOMPETENCAT E TYRE 
 

Neni 5 
Organet kompetente në fushën e komunikimeve elektronike 

 
1. Organet kompetente në fushën e komunikimeve elektronike janë Ministria dhe 

Autoriteti.  
2. Qeveria, miraton politikat dhe strategjitë kombëtare për aktivitetet në fushën e 

komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës, të hartuar sipas nenit 7, 
paragrafit 1. të këtij ligji.  

3. Komunikimet elektronike të përdorura për qëllime të mbrojtjes kombëtare, sigurisë 
kombëtare, ruajtjes së rendit publik, ruajtjes së kufirit shtetëror, sigurisë së trafikut 
hekurudhor dhe të aviacionit civil, si dhe sigurimit të funksionimit të qëndrueshëm 
dhe të besueshëm në sistemin e energjisë, do të rregullohen nga institucionet 
përkatëse shtetërore brenda fushës së tyre të përgjegjësive. Puna e këtyre 
institucioneve do të koordinohet nga institucioni kompetent shtetëror.  

 
Neni 6 

Përgjegjësitë e Qeverisë në fushën e komunikimeve elektronike 
 
1. Për qëllim të formulimit të politikave dhe të strategjive kombëtare në fushën e 

komunikimeve elektronike, Qeveria do t’i vendosë objektivat politike dhe 
strategjike për sigurimin e zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës në sektorin e 
komunikimeve elektronike.  

2. Qeveria miraton:  
2.1. planin Kombëtar të Radio-Frekuencave dhe i propozon Kuvendit për 

aprovim;  
2.2. politikat dhe strategjitë kombëtare në sektorin e komunikimeve elektronike.  

 
Neni 7 

Kompetencat e Ministrisë në fushën e komunikimeve elektronike 
 
1. Ministria ka këto kompetenca: 

1.1. harton dhe paraqet në Qeveri propozimet për politikat dhe strategjitë 
kombëtare për sektorin e komunikimeve elektronike, duke u mbështetur në 
objektivat e paraqitura në nenin 1 të këtij ligji;  

1.2. koordinon dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave dhe strategjive kombëtare të 
Qeverisë në sektorin e komunikimeve elektronike;  

1.3. koordinon dhe mbikëqyrë zhvillimin e programeve të investimeve shtetërore 
në fushën e komunikimeve elektronike, bën vlerësime ekonomike, 
financiare dhe teknike të programeve të tilla dhe ushtron kontroll mbi 
zbatimin e tyre;  

1.4. harton dhe miraton aktet nënligjore të përcaktuara më këtë ligj, veçanërisht 
për zhvillimin e sektorit të komunikimeve elektronike.  
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1.5. përfaqëson Republikën e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe 
institucionet në fushën e hartimit të politikave dhe strategjive për 
komunikime elektronike brenda fushës së saj të përgjegjësive;  

1.6. harton dhe nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare dypalëshe dhe 
shumëpalëshe në fushën e komunikimeve elektronike në emër të Republikës 
së Kosovës, brenda fushëveprimit të kompetencave të saj;  

1.7. koordinon zbatimin e detyrimeve për fushën e komunikimeve elektronike, 
që rrjedhin nga traktatet dhe/ose marrëveshjet ndërkombëtare, ku aderon 
Republika e Kosovës;  

1.8. bashkëpunon me Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës për çështje 
të fushës së komunikimeve elektronike, që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe 
sigurinë kombëtare;  

1.9. në rastet e forcës madhore, situatave ekstreme, apo rrethanave tjera të 
jashtëzakonshme, si dhe me qëllim të përgatitjes për mobilizim të 
përgjithshëm ose të mbrojtjes kombëtare, apo garantimit të sigurisë 
kombëtare dhe rendit publik, në përputhje me procedurat e përcaktuara me 
ligje dhe akte të tjera ligjore, jep udhëzime të detyrueshme, detyra dhe 
obligime për ndërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime të 
komunikimeve elektronike, si dhe për pronarët ose përdoruesit e pajisjeve 
dhe mjeteve;  

1.10. cakton organe certifikuese dhe inspektuese, si dhe laboratorë testues 
përgjegjës për vlerësimin e konformitetit të pajisjeve dhe aparateve, në 
përputhje me procedurat e vendosura nga Ministria në përputhje me 
legjislacionin në fuqi;  

1.11. kryen edhe funksione të tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  
 

Neni 8 
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

 
1. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është autoriteti 

rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe 
atyre postare, i cili kryen detyrat e përcaktuara nga ky ligj dhe nga legjislacioni 
tjetër në fuqi, si dhe zbaton politikat dhe strategjitë kombëtare të sektorit të 
komunikimeve elektronike, të përcaktuara nga Ministria. 

2. Autoriteti është person juridik, publik, vetëfinancues, jofitimprurës, i pavarur, i cili 
e zhvillon veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Autoriteti në punën 
dhe në marrjen e vendimeve brenda kompetencave të tij është i pavarur.  

3. Aktet nënligjore të miratuara nga Autoriteti, ose mosmiratimi i tyre mund të 
ankimohet në gjykatën kompetente brenda afatit të përcaktuar dhe në përputhje me 
procedurat e vendosura nga ky ligj dhe ligjet tjera.  

 
Neni 9 

Objektivat rregullatore 
 
1. Autoriteti ushtron funksionet në përputhje me këtë ligj dhe me aktet e tjera ligjore 
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dhe nënligjore, si dhe në përputhje me politikat sektoriale kombëtare dhe strategjitë 
kombëtare të zhvillimit të komunikimeve elektronike dhe me marrëveshjet 
ndërkombëtare në fushën e komunikimeve elektronike, ku aderon Republika e 
Kosovës.  

2. Rregullimi në fushën e komunikimeve elektronike duhet të respektojë parimet e 
përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji, teknologjitë dhe shërbimet e reja, si edhe 
tregjet e sapokrijuara do të jenë subjekt i rregullimit, sipas këtij ligji, deri në masën 
e nevojshme për t’i parandaluar deformimet e konkurrencës dhe për t’i arritur 
objektivat e këtij ligji.  

3. Autoriteti siguron dhe nxit konkurrencën efektive në ofrimin e shërbimeve dhe 
rrjeteve të komunikimeve elektronike, facilitetet shoqëruese dhe shërbimet e tjera 
duke:  
3.1. siguruar kushtet që çdo kategori e përdoruesve të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, përfshirë përdoruesit me nevoja të veçanta, të 
përfitojnë maksimalisht shërbime alternative, cilësore dhe në përputhje me 
standardet e miratuara nga Autoriteti;  

3.2. mbrojtur interesat e shfrytëzuesve të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike, për t’i mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e tyre;  

3.3. promovuar dhe siguruar konkurrencë të lirë dhe efektive në sektorin e 
komunikimeve elektronike;  

3.4. siguruar integritetin dhe sigurinë e rrjeteve të komunikimeve elektronike 
publike;  

3.5. nxitur investimet efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike 
dhe zhvillimet e reja teknologjike për një cilësi të lartë të produkteve të tyre;  

3.6. nxitur përdorimin efikas të frekuencave dhe të hapësirës numerike si burime 
të fundme, në mënyrë që procedurat dhe planet e numeracionit të zbatohen 
në atë mënyrë që i jep trajtim të barabartë të gjithë ofruesve të shërbimeve të 
komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut, e në veçanti të 
sigurojë që ndërmarrjet me një varg të ndarë të numrave të mos 
diskriminojnë ofruesit tjerë të shërbimeve të komunikimeve elektronike në 
lidhje me sekuencat e numrave të përdorura për të dhënë qasje në shërbimet 
e tyre;  

3.7. siguruar mosdiskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve 
dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike;  

3.8. siguruar, brenda fushës së kompetencave të tij, që pajisjet dhe mjetet e 
përdorura janë në përputhje me kërkesat e detyrueshme në fuqi në 
Republikën e Kosovës dhe për të siguruar përputhshmërinë elektromagne-
tike të pajisjeve dhe mjeteve.  

 
Neni 10 

Kompetencat e Autoritetit 
 
1. Përgatit në bashkëpunim më ministrinë Planin Kombëtar të Radio-Frekuencave 

dhe punon për harmonizimin e këtij plani me politikat ndërkombëtare mbi 
zhvillimin e spektrit të radio-frekuencave.  

2. Mbledhë dhe përpunon të dhënat statistikore nga ndërmarrësit që kryejnë 
veprimtarinë e tyrenë fushën e komunikimeve elektronike.  
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3. Publikon çdo informacion të nevojshëm për zhvillimin e një tregu të hapur dhe 
konkurrues. Rregullat për publikimin e informacionit të tillë, duke përfshirë qëllimin 
e tij, do të përcaktohen nga Autoriteti, duke marrë parasysh normat ligjore që 
rregullojnë mbrojtjen e informacionit konfidencial, përfshirë sekretet shtetërore, të 
biznesit apo ato komerciale, apo informacionin privat në lidhje me një person fizik.  

4. Miraton legjislacionin sekondar lidhur me këtë ligj, të cilat janë në kompetencë të 
Autoritetit, mbështetur në dispozitat e këtij ligji.  

5. Miraton vendimet në lidhje me përcaktimin e tregjeve përkatëse, kryen analizat e 
tregut dhe imponimin, si dhe tërheqjen e obligimeve të rregullatorit tek operatorët 
me fuqi të ndjeshme tregu.  

6. Miraton vendimet lidhur me përcaktimin e ofruesve të shërbimeve universale dhe 
përcaktimin e obligimeve dhe të drejtave të tyre.  

7. Monitoron dhe rregullon dispozitat e komunikimeve elektronike publike të rrjetave 
dhe shërbimeve.  

8. Zgjidhë mosmarrëveshjet, duke përfshirë ato që lidhen me çështjet e përdorimit të 
përbashkët të faciliteteve dhe pasurive në mes të ndërmarrësve.  

9. Zgjidhë mosmarrëveshjet në mes të përdoruesve fundorë dhe operatorëve të 
shërbimeve publike të komunikimeve elektronike.  

10. Monitoron dhe rregullon përdorimin e përbashkët të faciliteteve dhe pasurive.  
11. Miraton Planin Kombëtar të numeracionit, Planin për përdorimin e Radio-

Frekuencave (kanaleve) dhe planet e zhvillimit të radio komunikimit.  
12. Menaxhon resurset e fundme – spektrin e radio-frekuencave dhe hapësirën e 

numeracionit në komunikimet elektronike.  
13. Performon detyrat që lidhen me kompatibilitetin elektromagnetik, përdorimin e 

pajisjeve dhe mjeteve, radio-monitorimin dhe eliminimin e Interferencave 
(ndërhyrjeve) të Radios.  

14. Lëshon autorizime dhe akte të tjera në pajtueshmëri me dispozitat e këtij ligji, si 
dhe rregulloret e miratuara, duke u bazuar në këtë ligj.  

15. Miraton vendimet lidhur me grantet, transferet dhe revokimin e licencave 
individuale për përdorimin e spektrit të radio-frekuencave në bazë të tenderit 
publik dhe procedurave të Ankandit publik.  

16. Kontribuon në përgatitjen e propozimeve të strategjive kombëtare, politikave duke 
u referuar në paragrafët 1.1. dhe 1.3. të nenit 7 të këtij ligji.  

17. Brenda fushëveprimit të kompetencave të veta, bashkëpunon dhe participon në 
punën e organeve punuese administrative dhe ndërkombëtare, regjionale, si dhe 
organizatave dhe institucioneve në fushën e komunikimeve elektronike aty ku 
aderon Republika e Kosovës.  

18. Në bazë të autorizimeve të marra, lidhë marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale në 
fushën e komunikimeve elektronike.  

19. Autoriteti do të publikojë informatat lidhur me zbatimin e këtij ligji brenda fushës 
dhe duke iu nënshtruar procedurës dhe kushteve të vendosura nga vetë Autoriteti.  

20. Aktet nënligjore të miratuara nga Autoriteti, ose mos miratimi i tyre mund të 
ankimohen në gjykatë brenda afatit të përcaktuar dhe në përputhje me procedurat e 
vendosura nga ky ligj dhe ligjet tjera.  

21. Kryen funksionet e qendrës kompjuterike për reagime emergjente me qëllim të 
ballafaqimit me rreziqet për sistemet publike të komunikimeve elektronike.  
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22. Bën konsultime lidhur me zbatimin e këtij ligji, si dhe rregulloret e nxjerra në 
pajtim me këtë ligj.  

23. Kryen detyra tjera të definuara në këtë ligji, në legjislacionin në fuqi, si dhe në 
Statutin e Autoritetit.  

 
Neni 11 

Raportimi i Autoritetit 
 
1. Autoriteti është përgjegjës për punën e tij përpara Kuvendit të Republikës së 

Kosovës.  
2. Në përfundim të çdo viti, Autoriteti paraqet në Kuvend, brenda gjashtë mujorit të 

parë të vitit pasardhës, raportin vjetor të veprimtarisë së vitit paraprak.  
3. Raporti vjetor, і përmendur në paragrafin 2. të këtij neni, duhet të përmbajë në 

mënyrë të veçantë:  
3.1. raportin e punës së Autoritetit për vitin paraprak;  
3.2. programin vjetor të punës për vitin në vazhdim;  
3.3. raportin për statusin e shërbimit universal;  
3.4. raportin për realizimin e treguesve financiarë vjetorë të Autoritetit;  
3.5. të dhënat për gjendjen në tregun e komunikimeve elektronike.  

4. Raporti vjetor i Autoritetit, si dhe raporti tremujor i tregut të Komunikimeve 
Elektronike duhet të jetë i disponueshëm për publikun.  

 
Neni 12 

Sigurimi i informacionit për Ministrinë 
 
Autoriteti i siguron Ministrisë çdo informacion që e gjykon Ministria si të nevojshëm 
për realizimin e objektivave të politikave zhvillimore sektoriale dhe për përmbushjen e 
obligimeve të përcaktuara në këtë ligj dhe në Ligjin për shërbimet postare. 
 

Neni 13 
Kompetencat e Komisionit të Pavarur për Media (KPM) 

 
Komisioni i Pavarur i Medieve, është organ i pavarur që rregullon spektrin e 
Frekuencave Transmetuese në Republikën e Kosovës, licencon transmetuesit publik e 
privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe ushtron kompetenca tjera 
të përcaktuara me ligj për Komisionin e Pavarur të Mediave. 
 

Neni 14 
Bashkëpunimi 

 
1. Autoriteti bashkëpunon me organet dhe strukturat shtetërore, organizatat për 

mbrojtjen e interesave të shfrytëzuesve/ konsumatorëve për çështje që lidhen me 
zbatimin e këtij ligji.  

2. Autoriteti dhe Autoriteti i Konkurrencës të Kosovës, bashkëpunojnë për çështje me 
interes të përbashkët që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për 
konkurrencën në sektorin e komunikimeve elektronike dhe të shërbimeve postare.  
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3. Autoriteti i Konkurrencës të Kosovës, për aq sa ka të bëjë me aktivitetet e 
komunikimeve elektronike:  
3.1. shkëmben me Autoritetin çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e 

funksioneve të Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës dhe Autoritetit, 
përfshirë informacionin konfidencial, duke siguruar mbrojtjen e 
informacionit të marrë;  

3.2. i siguron Autoritetit konsulta (këshilla) për çështjet që lidhen me kryerjen e 
funksioneve të tij sa i përket mbikëqyrjes së konkurrencës në fushën e 
komunikimeve elektronike;  

3.3. bashkëpunon dhe konsultohet me Autoritetin, gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes 
së konkurrencës në fushën e komunikimeve elektronike, në përputhje me 
Ligjin për konkurrencën.  

4. Institucioni kompetent për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorëve:  
4.1. ofron bashkëpunim në aktivitetet e Autoritetit në fushën e mbrojtjes së të 

drejtave të konsumatorëve në lidhje me përdorimin e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike nga ana e tyre;  

4.2. i ofron Autoritetit këshilla për çështjet që lidhen me kryerjen e funksioneve 
të tij sa i përket mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në lidhje me 
përdorimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike nga ana e tyre;  

4.3. brenda fushës së kompetencave të përcaktuara me Ligjin për Siguri të 
përgjithshme të Produkteve, ushtron mbikëqyrje në sigurinë e produkteve, 
duke përfshirë sigurinë e produkteve që kanë të bëjnë me shërbimet dhe/ose 
rrjetet e komunikimeve elektronike, si dhe radio-pajisjet dhe pajisjet 
fundore;  

4.4. bashkëpunon dhe konsultohet me Autoritetin në fushën e mbrojtjes së të 
drejtave të konsumatorëve në lidhje me përdorimin e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike.  

5. Inspektorati Shtetëror për Produkte Joushqimore, brenda fushës së kompetencave 
të përcaktuara me Ligjin për Siguri të Produkteve dhe kompetencave të dhëna me 
këtë nga ana e Qeverisë, mbron të drejtat e konsumatorëve në lidhje me përdorimin 
e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe ushtron mbikëqyrje në sigurinë e 
produkteve, duke përfshirë sigurinë e produkteve që kanë të bëjnë me shërbimet 
dhe/ose rrjetet e komunikimeve elektronike, si dhe radio-pajisjet dhe pajisjet 
fundore.  

6. Komisioni i Pavarur për Media:  
6.1. me rastin e marrjes së vendimeve në lidhje me licencimin e aktiviteteve 

transmetuese / ri-transmetuese radio-difuzive, konsultohet me Autoritetin 
për çështjet që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike;  

6.2. me rastin e licencimit e njofton, Autoritetin, me shkrim për çështjet që kanë 
të bëjnë me koordinimin e radio-frekuencave (kanaleve) të përcaktuara për 
transmetimet dhe/ ose ri-transmetimet radio-difuzive tokësore të 
programeve radio dhe televizive.  

7. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale bashkëpunon me 
Autoritetin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.  

8. Doganat e Kosovës bashkëpunojnë me Autoritetin, brenda fushës së kompetencave 
të tyre, në kryerjen e funksioneve të saj në lidhje me vendosjen në treg të radio-
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pajisjeve, pajisjeve fundore dhe pajisjeve/mjeteve, si dhe shkëmbimin e 
informacionit përkatës.  

9. Institucioni për standarde kombëtare bashkëpunon me institucionin e autorizuar 
për hartimin e politikave dhe strategjive dhe/ose standardeve në fushën e 
komunikimeve elektronike, në procesin e standardizimeve që kanë të bëjnë me 
ofrimin e shërbimeve/rrjeteve të komunikimeve elektronike, faciliteteve dhe 
shërbimeve shoqëruese, duke përfshirë edhe transmetimin e programeve radio 
dhe/ose televizive, gjithashtu lidhur edhe me ndërfaqet (interfejset) teknike dhe/ose 
funksionimin e rrjeteve, interoperabilitetit të pajisjeve fundore, duke përfshirë edhe 
pajisjet marrëse të programeve radio dhe televizive, si dhe do të shkëmbejnë 
informacion në lidhje me standardizimin.  

10. Për sigurimin e nevojave të komunikimeve elektronike, institucionet e sigurisë 
kombëtare dhe ndërkombëtare bashkëpunojnë me Autoritetin në kuadër të 
kompetencave të tyre.  

11. Gjatë përcaktimit të normave higjienike, lidhur me normat e rrezatimit 
elektromagnetik, Ministria e Shëndetësisë konsultohet me Autoritetin. Ministria e 
Shëndetësisë dhe Autoriteti do të shkëmbejnë informacion mbi normat higjienike 
dhe që kanë të bëjnë me normat e rrezatimit elektromagnetik. Shërbimi 
(inspektorati) për Mbikëqyrjen e Shëndetit Publik, gjatë ushtrimit të funksioneve të 
tij në lidhje me mbikëqyrjen e normave të rrezatimit elektromagnetik, do të 
konsultohet me Autoritetin dhe do të shkëmbejëinformacionin përkatës me të. 

12. Autoriteti dhe Enti i Statistikës së Kosovës do t’u ofrojë institucioneve tjera 
shtetërore dhe/ose komunale në bazë të kërkesës, të dhënat në dispozicion të 
nevojshme për kryerjen e funksioneve të tyre, në masën që është e nevojshme për 
kryerjen e këtyre funksioneve. Për marrje të informacioneve konfidenciale, 
institucionet shtetërore dhe/ose komunale duhet të sigurojnë mbrojtje të duhur të 
tyre.  

13. Procedurat dhe kushtet e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të përmendura në 
këtë nen, duke përfshirë kushtet e projektuara për të siguruar kryerjen e duhur të 
funksioneve nga secili prej institucioneve në fjalë, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
në lidhje me konfliktin e kompetencave dhe krijimin e praktikave uniforme, mund 
të rregullohen me marrëveshje ndërmjet institucioneve të tilla.  

 
KREU III 

REGJIMI I AUTORIZIMIT TË PËRGJITHSHËM 
 

Neni 15 
Bazat e së drejtës për përfshirje në aktivitete të Komunikimeve Elektronike 

 
1. Çdo ndërmarrës ka të drejtë të ofrojë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve 

elektronike në Republikën e Kosovës, në përputhje me kërkesat e këtij ligji, pa leje 
paraprake individuale nga institucionet shtetërore.  

2. Autoriteti do t’i miratojë aktet nënligjore për krijimin e kushteve të përgjithshme 
sipas të cilave ndërmarrësit mund të përfshihen në aktivitete të komunikimeve 
elektronike.  

3. Ndërmarrësi, i cili sipas nenit 16 të këtij ligji, njofton për ofrimin e shërbimeve 
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dhe/ose rrjeteve të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës ka të 
drejtë:  
3.1. të negociojë për interkoneksion dhe, kur është e zbatueshme, për të marrë 

qasje nga ndërmarrësit e tjerë të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve 
elektronike të disponueshme për publikun, në përputhje me këtë ligj.  

3.2. për tu përcaktuar si ofrues i shërbimit universal për shërbime të veçanta në 
skemën e shërbimit universal, ose në pjesë të caktuara të territorit të 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 16 
Njoftimi 

 
1. Autoriteti miraton listën e llojeve të aktiviteteve të komunikimeve elektronike për 

të cilat një ndërmarrës duhet të njoftojë Autoritetin, nëse ai kërkon të përfshihet në 
ndonjërin prej atyre aktiviteteve. Ndërmarrësi ka të drejtë për t'u përfshirë në 
aktivitetin përkatës, pas njoftimit të Autoritetit, në përputhje me procedurat dhe 
kushtet e përcaktuara nga Autoriteti.  

2. Autoriteti mund të kërkojë dorëzimin e vetëm një njoftimi për të konfirmuar 
qëllimin për të filluar me ofrimin e shërbimeve, ose rrjeteve të komunikimeve 
elektronike dhe dorëzimin e informacionit minimal, i cili është i nevojshëm që 
ndërmarrësi të përfshihet në regjistrin e ofruesve të shërbimeve dhe rrjeteve të 
komunikimeve elektronike. Ky informacion duhet të kufizohet në:  
2.1. atë çfarë është e nevojshme për identifikimin e ofruesit të shërbimeve dhe 

rrjeteve të komunikimeve elektronike:  
2.1.1. emrin dhe adresën e ofruesit;  
2.1.2. të dhënat e regjistrimit ligjor të ndërmarrësit;  

2.2. personin e kontaktit të ndërmarrësit;  
2.3. përshkrimin e shkurtër të rrjetit, ose shërbimit;  
2.4. datën kur është parashikuar fillimi i ofrimit, і ndryshimit, ose ndërprerjes së 

veprimtarisë.  
3. Ndërmarrësit (operatorët dhe ofruesit e shërbimit) janë të detyruar të raportojnë te 

Autoriteti të gjitha ndryshimet në informacionin e paraqitur gjatë njoftimit, brenda 
tridhjetë (30) ditëve nga ndodhja e tyre.  

4. Autoriteti regjistron operatorët, ose ofruesit e shërbimit brenda pesë (5) ditëve të 
punës nga data e marrjes së njoftimit, në bazën elektronike të të dhënave, si dhe 
duhet t’ua konfirmojë atyre me shkrim kryerjen e regjistrimit.  

5. Brenda 5 ditëve të punës nga data e marrjes së një njoftimi jo të plotë në 
dokumentacion, sipas kërkesave në paragrafët 2. e 3. të këtij neni, Autoriteti 
informon ndërmarrësin për nevojën e plotësimit të dokumentacionit të munguar. 
Plotësimi i dokumentacionit të kërkuar duhet të bëhet brenda një afati jo më pak se 
dhjetë (10) ditë dhe jo më shumë se tridhjetë (30) ditë nga data e njoftimit.  

6. Ndërmarrësit në përputhje me dispozitat e akteve nënligjore të miratuara nga 
Autoriteti për sa i përket kushteve të përgjithshme për t'u përfshirë në aktivitete të 
komunikimeve elektronike duhet të ketë të drejtë të kërkojë që Autoriteti të lëshojë 
një deklaratë të standardizuar, që konfirmon, ku është e aplikueshme, se 
ndërmarrësi ka dorëzuar njoftimin e fillimit të veprimtarisë së tij dhe për detajet se 
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në çfarë rrethanash cilido ndërmarrës për ofrimin e shërbimeve ose rrjeteve të 
komunikimeve elektronike, në bazë të dispozitave të akteve ligjore për sa i përket 
termave dhe kushteve për t'u përfshirë në aktivitetet përkatëse të komunikimeve 
elektronike, ka të drejtë për të instaluar një infrastrukturë të komunikimeve 
elektronike, të negociojë për interkonekcion, dhe/ose të sigurojë qasje. Deklarata 
duhet të jetë lëshuar jo më vonë se pesë (5) ditë pune pas marrjes së një kërkese të 
përshtatshme për konfirmim. Procedura dhe kushtet për lëshimin e deklaratave të 
tilla do të përcaktohen nga Autoriteti.  

7. Autoriteti, me anë të një dokumenti rregullator të mbështetur në këtë ligj, 
përcakton në mënyrë të hollësishme formën dhe përmbajtjen e kërkesës për njoftim 
të dokumentacionit mbështetës dhe konfirmimit të regjistrimit. Ky dokument duhet 
të publikohet dhe të jetë lehtësisht i qasshëm nga publiku.  

8. Autoriteti administron një regjistër të përditësuar, bazë të dhënash (database) për 
ndërmarrësit, të cilët kanë njoftuar, sipas përcaktimeve të këtij neni. Baza e të 
dhënave përmban, të paktën informacionin e përcaktuar në paragrafin 2. të këtij 
neni. Baza e të dhënave është në qasje të publikut, për të mundësuar qasjen në 
distancë.  

9. Para se të ndërpritet një aktivitet i komunikimeve elektronike, i përfshirë në listën e 
llojeve të aktiviteteve të komunikimeve elektronike të miratuara nga Autoriteti, 
ndërmarrësi duhet të njoftojë Autoritetin, në përputhje me procedurën e vendosur 
për këtë.  

 
Neni 17 

Kushtet e përgjithshme 
 
1. Kushtet e përgjithshme për t'u përfshirë në aktivitete të komunikimeve elektronike 

të përcaktuara nga Autoriteti duhet të jenë objektivisht të arsyeshme në raport me 
rrjetin ose shërbimin në fjalë, jodiskriminuese, transparente dhe proporcionale. 
Autoriteti do të vendosë vetëm ato terma dhe kushte që janë specifike për sektorin 
e komunikimeve elektronike dhe të cilat nuk janë parashikuar në aktet e tjera 
ligjore. Aktet ligjore për vendosjen e kushteve të përgjithshme për t'u përfshirë në 
aktivitetet e komunikimeve elektronike duhet të specifikojnë kriteret dhe 
procedurat për vendosjen e detyrimeve për ndërmarrësit që kanë fuqi të ndjeshme 
tregu në tregun përkatës dhe/ose ndërmarrësit e caktuar për ofrimin e shërbimeve 
universale, ose do të përmbajnë një referencë te aktet ligjore përkatëse. 

2. Dispozitat e akteve nënligjore, të miratuara nga Autoriteti, për vendosjen e 
kushteve të përgjithshme për përfshirjen në aktivitetet e komunikimeve elektronike 
mund të jenë të lidhur vetëm me:  
2.1. kontributin financiar për financimin e shërbimit universal;  
2.2. interoperabilitetin e shërbimeve dhe interkoneksionin e rrjeteve;  
2.3. sigurimin e disponueshmërisë dhe përdorimin e numrave nga plani i 

numeracionit për përdoruesit fundorë, duke përfshirë kushtet për këtë 
përdorim;  

2.4. mbrojtjen e mjedisit, planifikimin territorial, qasjen në pronat e patundshme, 
përfshirë përdorimin e tyre, bashkëvendosjen, ose përdorimin e përbashkët 
të pajisjeve, përfshirë, nëse është e zbatueshme, çfarëdo garancie financiare 
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ose teknike, që mund të jetë e nevojshme për kryerjen e veprimtarisë;  
2.5. mbrojtjen e të dhënave personale dhe të privatësisë;  
2.6. mbrojtjen e konsumatorit;  
2.7. kufizimet në transmetimin e përmbajtjes, nëse cenohet korniza ligjore;  
2.8. mundësimin e përgjimit nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në 

legjislacionin në fuqi për përgjimin e komunikimeve elektronike dhe 
zbatimin e detyrimeve, që burojnë nga ky legjislacion;  

2.9. kushtet për ofrimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike në rastet e 
gjendjes së emergjencës apo të gjendjes së luftës;  

2.10. mbrojtjen e shtetasve ndaj veprimeve të dëmshme të rrezatimit 
elektromagnetik, të përhapur nga rrjetet e komunikimeve elektronike në 
lidhshmëri me ligjet dhe rregulloret e vendit;  

2.11. detyrimin për të ofruar qasje;  
2.12. mirëmbajtjen e integritetit të rrjeteve të komunikimeve publike dhe 

parandalimin e ndërhyrjeve elektromagnetike ndërmjet rrjeteve ose 
shërbimeve të komunikimeve elektronike;  

2.13. mbrojtjen e rrjeteve publike të komunikimeve ndaj qasjes së paautorizuar;  
2.14. përdorimin e frekuencave, duke siguruar përdorimin efektiv të spektrit të 

frekuencave dhe parandalimin e interferencave të dëmshme;  
2.15. detyrimin për të plotësuar standardet dhe specifikimet teknike të rrjeteve 

dhe të pajisjeve për ndërtimin e rrjeteve dhe ofrimin e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike, si dhe të shërbimeve e faciliteteve shoqëruese, 
sipas përcaktimeve të këtij ligji.  

3. Ndërmarrësit ofrues të shërbimeve dhe/ose rrjeteve të komunikimeve elektronike 
do t'i paraqesin Autoritetit, në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara 
nga Autoriteti, të dhëna dhe raporte për veprimtarinë e tyre.  

4. Dispozitat e akteve nënligjore të Autoritetit për vendosjen e kushteve të 
përgjithshme për përfshirjen në aktivitetet e komunikimeve elektronike mund të 
ndryshohen në raste objektivisht të justifikuara dhe në mënyrë proporcionale. 
Ndryshimet e menduara do të publikohen dhe palëve të interesuara, përfshirë 
shfrytëzuesve dhe konsumatorëve, do t’u lejohet një periudhë e mjaftueshme 
kohore për të shprehur pikëpamjet e tyre mbi ndryshimet e propozuara brenda një 
periudhe kohore, e cila duhet të jetë jo më pak se njëzet e tetë (28) ditë, përveç në 
rrethana të jashtëzakonshme.  

 
Neni 18 

Detyrimi për të dhënë informacion 
 
1. Ndërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike detyrohen t’i 

japin të dhëna dhe çdo informacion tjetër, të kërkuar nga Ministria dhe Autoriteti, 
në funksion të përmbushjes së detyrave të përcaktuara nga ky ligj.  

2. Lloji i të dhënave, afatet dhe mënyra e dërgimit të tyre përcaktohen nga organet 
përkatëse kompetente.  

3. Autoriteti ka të drejtë të marrë nga institucionet shtetërore, institucionet 
ndërkombëtare dhe të tjera, si dhe nga institucionet komunale, nga ofruesit e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, nga shfrytëzuesit e radio-
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frekuencave (kanaleve), numrave të telefonit dhe resurseve tjera të komunikimeve 
elektronike, si dhe nga personat çdo informacion të nevojshëm për Autoritetin, 
Komisionin Evropian dhe autoritetet rregullatore kombëtare tjera, anëtare të BE-së, 
për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të caktuara, duke përfshirë edhe 
informatat financiare, pavarësisht nga konfidencialiteti i tyre. Ofruesit e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, shfrytëzuesit e radio-
frekuencave (kanaleve), numrave të telefonit dhe të resurseve tjera të 
komunikimeve elektronike, si dhe personat do t'i paraqesin Autoritetit çdo 
informacion sipas kërkesës së tij dhe në një periudhë dhe nivel të detajeve të 
kërkuara nga Autoriteti.  

4. Autoriteti do të sigurojë fshehtësinë e informatave konfidenciale, në përputhje me 
procedurat dhe kushtet e përcaktuara me aktet ligjore. Informatat konfidenciale 
nuk do të përfshijnë informacione të përgjithshme në lidhje me tregjet e veçanta të 
komunikimeve elektronike e as të dhënat për pjesën e tregut të zotëruar nga 
ndërmarrësit e veçantë, numrin e parapaguesve (duke përfshirë të dhëna për lloj të 
veçantë të parapaguesve), të ardhurat (përfshirë të dhënat mbi të ardhurat nga 
aktivitete të veçanta) dhe për masën (sasinë) e komunikimeve elektronike, ose 
trafikun e thirrjeve, si dhe informacionin e marrë sipas nenit 34, paragrafi 4. të 
këtij ligji. Autoriteti do të mbajë informacionin e marrë nga institucionet e BE-së 
dhe/ose shtetet tjera anëtare të BE-së në përputhje me procedurën dhe kushtet e 
përcaktuara në aktet ligjore të BE-së.  

5. Autoriteti mund të kërkojë nga ndërmarrësit e përfshirë në aktivitete të 
komunikimeve elektronike, deri në masën që është e lidhur me përcjelljen e 
aktiviteteve të komunikimeve elektronike ose të përdorimit të resurseve të 
komunikimeve elektronike, ose në masën që është e lidhur me detyrimet e 
vendosura për një ndërmarrës që ka fuqi të ndjeshme tregu në tregun përkatës ose i 
caktuar për të ofruar shërbime universale, informacionin që është proporcional dhe 
objektivisht i arsyetuar për qëllimet si më poshtë (e pazbatueshme për dhënien e 
informacionit që ka të bëjë me instalimin e infrastrukturës së komunikimeve 
elektronike):  
5.1. verifikimin sistematik apo rast pas rasti të pajtueshmërisë së një ndërmarrësi 

me dispozitat e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore që kanë të bëjnë me 
shfrytëzimin efikas dhe efektiv të resurseve të komunikimeve elektronike, 
financimin e shërbimeve universale, ose pagesave për Autoritetin, si dhe të 
pagesave në buxhetin e shtetit lidhur me të drejtën e përdorimit të resurseve 
të komunikimeve elektronike dhe me detyrimet e vendosura për një 
ndërmarrës me fuqi të ndjeshme tregu në tregun përkatës ose i caktuar për 
ofrimin e shërbimeve universale;  

5.2. verifikimin e veçantë të pajtueshmërisë së një ndërmarrësi me aktet ligjore 
për vendosjen e termave dhe kushteve për t'u përfshirë në aktivitete të 
komunikimeve elektronike, ose termat dhe kushtet e përdorimit të resurseve 
të komunikimeve elektronike;  

5.3. procedurat për përcaktimin (atribuimin) e resurseve të komunikimeve 
elektronike dhe vlerësimin e kërkesave përkatëse;  

5.4. publikimin e pasqyrave krahasuese të cilësisë dhe çmimeve të shërbimeve 
në dobi të konsumatorëve;  
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5.5. qëllime të përcaktuara qartë statistikore;  
5.6. qëllime të analizave të tregut;  
5.7. vlerësimit për zhvillimet në të ardhmen të shërbimeve ose rrjeteve që mund 

të kenë ndikim në shërbimet e shitjes me shumicë që ndërmarrësit i vënë në 
dispozicion të konkurrentëve;  

5.8. vlerësimin e mundësive për bashkëshfrytëzimin e faciliteteve, krijimin e një 
liste të detajuar me llojin, disponueshmërinë dhe vendndodhjen gjeografike 
të këtyre faciliteteve, në dispozicion të palëve të interesuara;  

5.9. vlerësimin e sigurisë dhe/ose integritetit të shërbimeve dhe rrjeteve publike 
të komunikimeve elektronike, duke përfshirë politikat e dokumentuara të 
sigurisë. 

6. Autoriteti nuk mund të kërkojë informacionin e përmendur në paragrafin 5 të këtij 
neni, përveç për informacionin e specifikuar në nënparagrafin 5.3. të paragrafit 5. 
të këtij neni, nga një ndërmarrës që ka për qëllim të angazhohet në një veprimtari 
të komunikimeve elektronike, para se atij t’i jetë dhënë e drejta për të ushtruar, ose 
para se të fillojë ushtrimin e aktivitetit të komunikimeve elektronike (cilado që të 
jetë më herët), ose si një parakusht për marrjen e të drejtës së tillë.  

7. Kur kërkohet informacioni i përmendur në paragrafin 5. të këtij neni nga ofruesit e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, Autoriteti duhet të 
informojë ndërmarrësit për qëllimin specifik për të cilin ky informacion do të 
përdoret.  

 
Neni 19 

Dhënia e të drejtave për përdorim 
 
Dhënia e së drejtës për përdorim të frekuencave dhe e numeracionit bëhet në përputhje 
me dispozitat e Kreut VII dhe VIII të këtij ligji. 
 

KREU IV 
SHËRBIMET DHE RRJETET E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

 
Neni 20 

Ofrimi i shërbimeve dhe rrjeteve publike të komunikimeve elektronike 
 
Ndërmarrësit, që ndërtojnë dhe/ose përdorin rrjete publike të komunikimeve 
elektronike dhe ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike në dispozicion të 
publikut janë të detyruar të zbatojnë kushtet e këtij ligji dhe të akteve të tjera ligjore 
dhe nënligjore, si dhe rregulloret e nxjerra në zbatim të këtij ligji, që të mos rrezikojnë 
rendin publik, jetën dhe shëndetin e qytetarëve, sigurinë publike dhe mbrojtjen e 
vendit. 
 

Neni 21 
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike 

 
Rrjetet publike të komunikimeve elektronike dhe infrastruktura shoqëruese me to duhet 
të ndërtohen dhe shfrytëzohen në përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore në 
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zbatim të tij, me legjislacionin në fuqi për planifikimin territorial dhe ndërtimin, për 
mbrojtjen e mjedisit, si dhe me standardet e tjera teknike. 
 

Neni 22 
Baza për instalimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike 

 
1. Ofruesit e rrjeteve të komunikimeve elektronike kanë të drejtë që të instalojnë 

infrastrukturën e komunikimeve elektronike në tokën që është pronë e tyre sipas së 
drejtës së pronësisë, ose për të cilën është vendosur një servitut, ose kur ofruesit 
kanë të drejtë ta përdorin atë në baza të tjera pa e ndryshuar destinimin e tokës.  

2. Në rastet kur kërkohet përdorimi ekonomik i hapësirave, planifikimi urban dhe 
mbrojtja e mjedisit, ndërmarrësit e rrjeteve të komunikimeve publike elektronike, 
që kanë të drejtë të ndërtojnë dhe të instalojnë pajisje komunikimi në mjedise 
private ose publike duhet t’i ndërtojnë ose instalojnë ato, në atë mënyrë që të 
mundësohet përdorimi i përbashkët i tyre. 

3. Punët për heqjen e infrastrukturës së komunikimeve elektronike të bëra gjatë 
ndërtimit ose rindërtimit të ndërtesave, urave dhe strukturave të tjera do të kryhet 
nga investitori me shpenzime të tyre sipas specifikimeve teknike të ofruara nga 
pronarët e infrastrukturës së komunikimeve elektronike dhe pasi që ka koordinuar 
një punë të tillë me pronarët e lartpërmendur, përveç nëse investitori dhe pronarët 
nuk bien dakord ndryshe.  

4. Personat e përfshirë në ndërtimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike, në 
përputhje me procedurën, kushtet dhe rastet e përcaktuara në rregullat për 
instalimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e infrastrukturës së komunikimeve 
elektronike, do të bëjnë informimin publik në lidhje me fillimin e punimeve të 
ndërtimit dhe për mundësinë që persona të tjerë të marrin pjesë në ndërtimin e 
përbashkët.  

5. Instalimi, mbrojtja, bashkëshfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së 
komunikimeve elektronike duhet të rregullohen me Ligjin për Planifikimin 
Hapësinor, Ligjin për Ndërtim, Ligjin për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, Ligjin 
mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Ligjin për Rrugët, rregullat për instalimin 
dhe përdorimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të përgatitura nga Ministria 
në bashkëpunim me Autoritetin dhe të miratuara nga Ministria, si dhe në 
pajtueshmëri me legjislacionin tjetër në fuqi.  

6. Ndërtimi i rrjetave publike të komunikimeve elektronike si dhe faciliteteve 
shoqëruese është në interesin publik. Taksa e pronës së paluajtshme nuk zbatohet 
për rrjetat e komunikimeve elektronike dhe faciliteteve shoqëruese, duke përfshirë 
edhe ato për rrjetat mobile (GSM), stacionet bazë, satelitët dhe infrastruktura 
nëntokësore.  

 
Neni 23 

Instalimi,mbrojtja, bashkëshfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës 
së komunikimeve elektronike në rrjetin rrugor 

 
1. Pas koordinimit të veprimeve të tyre në pajtueshmëri me kërkesat e legjislacionit 

përkatës, me institucionet shtetërore qendrore, ose komunale, operatorët mund të 
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përdorin brezin rrugor komunal dhe shtetëror, sheshet, tubacionet, rrjetin e 
ujësjellësit, urat, viaduktet, tunelet dhe strukturat e tjera për ndërtimin e rrjeteve 
publike të komunikimeve elektronike pa pagesë, ose me pagesë minimale për t’i 
mbuluar shpenzimet administrative të institucioneve përkatëse.  

2. Me përfundimin e instalimit, rindërtimit ose riparimit të infrastrukturës së 
komunikimeve elektronike, operatorët duhet të rregullojnë rrugët dhe/ose 
strukturat e lidhura, në përputhje me procedurat e përcaktuara me legjislacion 
tjetër.  

 
Neni 24 

Përdorimi i përbashkët i faciliteteve dhe aseteve 
 
1. Në qoftë se një ofrues i rrjeteve publike të komunikimeve elektronike nuk mund ta 

realizojë të drejtën për të instaluar infrastrukturën e domosdoshme të 
komunikimeve elektronike, ose shpenzimet për realizimin e të drejtës së tillë janë 
disproporcionalisht të larta, Autoriteti mund të kërkojë nga cilido ofrues i rrjeteve 
të komunikimeve elektronike ose nga një person tjetër që kontrollon 
infrastrukturën përkatëse që të lejojë, në kushte jodiskriminuese, bashkëndarjen e 
infrastrukturës ekzistuese të komunikimeve elektronike, si dhe të tubacioneve të 
tjera përkatëse, kanaleve kabllore, kolektorëve, kullave, shtyllave, ndërtesave dhe 
objekteve tjera ose instalimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike, aty 
ku ajo është me kosto të arsyeshme dhe nuk kërkon punë të rëndësishme shtesë. Në 
këtë rast, Autoriteti do të konsultohet me personat e interesuar, në përputhje me 
procedurat dhe kushtet e përcaktuara në rregullat e referuara në paragrafin 4. të 
nenit 82 të këtij ligji.  

2. Autoriteti do të inkurajojë ndërmarrësit e rrjeteve publike të komunikimit për 
arritjen e marrëveshjeve për shfrytëzimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve.  

3. Procedura dhe kushtet për përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve 
elektronike, si dhe tubacioneve, kanaleve kabllore, ujëmbledhësve, kullave, 
shtyllave, ndërtesave dhe objekteve të tjera përkatëse, si dhe për instalimin e 
infrastrukturës së komunikimeve elektronike duhet të përcaktohet me kontratë. Një 
person, nën kontrollin e të cilit është një infrastrukturë përkatëse nuk mundet që, 
në rastet e përcaktuara me këtë ligj, të refuzojë të lidhë një kontratë të tillë me një 
ofrues të rrjeteve publike të komunikimit, të kërkojë që ajo duhet të ndryshohet ose 
të ndërpritet nëse detyrimet kontraktuale janë duke u kryer, madje as në bazë të 
mungesës së dokumenteve që ofrojnë dëshmi të kontrollit të ligjshëm të 
infrastrukturës së komunikimeve elektronike.  

4. Përmes marrëveshjes ndërmjet palëve, shfrytëzuesi infrastrukturës do t’i paguajë 
një tarifë të duhur personit, infrastruktura e të cilit është duke u përdorur.  

5. Autoriteti do të vendosë procedurën dhe kushtet për bashkëshfrytëzimin e 
infrastrukturës së komunikimive elektronike, përmes rregullores për instalimin dhe 
përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike.  

6. Një ndërmarrës i rrjetit publik të komunikimeve mund të refuzojë kërkesën për 
përdorimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve, në qoftë se shfrytëzimi i 
përbashkët i faciliteteve dhe aseteve është teknikisht i parealizueshëm, ose dëmton 
integritetin dhe sigurinë e rrjetit.  
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7. Në rast se ndërmarrësit e rrjeteve publike të komunikimeve nuk arrijnë deri në një 
marrëveshje mes tyre, Autoriteti, me kërkesë të cilësdo palë, do të fillojë një 
procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me dispozitat e këtij 
ligji.  

8. Në rastet kur shfrytëzimi i përbashkët kërkon rindërtimin e faciliteteve dhe të 
aseteve të komunikimit, shpenzimet e rindërtimit mbulohen nga pala që kërkon 
shfrytëzimin e përbashkët.  

 
Neni 25 

Servituti për instalimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike 
 
1. Kur një ofrues i rrjeteve të komunikimeve publike nuk mund ta realizojë të drejtën 

për të ndërtuar rrjete të komunikimeve elektronike as përmes ndërtimit të 
përbashkët, as përmes bashkëshfrytëzimit të infrastrukturës, as përmes mënyrave të 
tjera të parashikuara në këtë ligj, gjithashtu edhe në rast të dështimit të negociatave 
me pronarët e pronave, të cilat do të mund të përdoreshin për instalimin e 
infrastrukturës, e cila është pjesë e një rrjeti publik të komunikimeve, ofruesi i tillë 
i rrjeteve publike të komunikimeve mund të aplikojë në gjykatë për dhënien e së 
drejtës, atëherë kur ekziston një mundësi e tillë dhe kur kjo nuk vendos një barrë të 
panevojshme për pronarin, që të përdorë pronën shtetërore, komunale dhe private 
për instalimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike, duke krijuar një 
servitut në pronën e tillë. Vendimi i gjykatës për vendosjen e servitutit 
rekomandohet që të merret në një afat sa më të shkurtër kohor.  

2. Informacioni për procedurën dhe kushtet lidhur me servitutet për t’u zbatuar sipas 
këtij neni dhe akteve të tjera ligjore, si dhe informacioni në lidhje me servitutet për 
instalimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike duhet të parashtrohen tek 
Autoriteti, i cili e publikon atë në përputhje me procedurën dhe kushtet e 
përcaktuara nga Autoriteti.  

 
Neni 26 

Mbrojtja e rrjeteve publike të komunikimeve 
 
1. Zona e mbrojtur e rrjeteve publike të komunikimeve përbëhet nga një rrip toke 

përgjatë linjave komunikuese me tela, të rrjeteve publike të komunikimit dhe rreth 
objekteve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike, duke përfshirë çdo 
konstruksion dhe strukturë të vendosur në të. Është e ndaluar që në këtë zonë të 
ndryshohet destinimi i tokës, të ndërtohen ndërtesa dhe struktura tjera, të 
mënjanohen pajisjet dhe materialet, të gërmohet, të shpohen puse, të kryhen 
shpërthime dhe të kryhen vepra të tjera që mund ta dëmtojnë infrastrukturën e 
komunikimeve elektronike, pa miratimin paraprak nga pronarët e infrastrukturës së 
komunikimeve elektronike.  

2. Përmasat dhe metodat e përcaktimit të kufijve të zonave të mbrojtura, si dhe 
procedura për kryerjen e punëve brenda zonave të tilla do të përcaktohen nga 
Autoriteti. 

3. Punonjësit, apo përfaqësuesit tjerë që veprojnë nën autoritetin e një personi, 
infrastruktura e rrjeteve publike të komunikimit e të cilit influencohet, kanë të 
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drejtë ta mirëmbajnë infrastrukturën e komunikimeve elektronike në përputhje me 
rregullat e përcaktuara nga Autoriteti. 

 
Neni 27 

Pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike 
 
1. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve dhe 

qarkullimi i të cilave është mbi njëqind mijë (100,000) Euro, janë të detyruar të 
paguajnë një pagesë vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike 
nga Autoriteti. Kjo pagesë bëhet për t’i mbuluar kostot administrative të 
Autoritetit.  

2. Pagesa vjetore, e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, nuk duhet të jetë më 
shumë se zero presje pesë për qind (0,5%) e të hyrave vjetore të vitit paraprak 
kalendarik.  

3. Ndërmarrësi duhet të bëjë pagesën vjetore për mbikëqyrjen e tregut të 
komunikimeve elektronike pranë Autoritetit deri me datë 30 prill të çdo viti, 
menjëherë pas dorëzimit të bilancit vjetor dhe të raportit të audituar në rast të 
ndërmarrjeve të`vogla dhe të mesme, si dhe/ose caktimin e një eksperti të 
certifikuar të kontabilitetit, i cili depozitohet nga ndërmarrësi pranë Autoritetit.  

4. Niveli i pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike, 
brenda kufirit prej zero presje pesë për qind (0,5%) të të hyrave vjetore, 
përcaktohet në rregulloren e Autoritetit, të nxjerrë në përputhje me këtë ligj.  

5. Përcaktimi i nivelit të pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut nuk duhet të 
çrregullojë konkurrencën apo të krijojë pengesa për hyrjen në treg të ndërmarrësve 
të rinj.  

6. Para miratimit të rregullores, sipas përcaktimeve në pikën 4 të këtij neni, Autoriteti 
duhet të njoftojë me shkrim ndërmarrësit, për të paraqitur mendimet dhe 
propozimet e tyre, me shkrim, për pagesën vjetore, mënyrën e përllogaritjes dhe të 
zbatimit të saj. Afati i dërgimit të propozimeve nga ndërmarrësit është tridhjetë 
(30) ditë nga data e marrjes së njoftimit. Mosdërgimi i mendimeve dhe 
propozimeve brenda këtij afati, nuk përbën pengesë për Autoritetin që të veprojë 
sipas paragrafit 4 të këtij neni.  

7. Pagesa vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike duhet të 
bëhet në pajtueshmëri me nenin 83 të këtij ligji.  

 
KREU V 

SIGURIMI I SHËRBIMIT UNIVERZAL 
 

Neni 28 
Shërbimi Univerzal 

 
1. Në territorin e Republikës së Kosovës do të sigurohet ofrimi i këtyre shërbimeve 

universale:  
1.1. lidhja, me kërkesën e tij, e shfrytëzuesit fundor në rrjetin publik të 

komunikimeve, duke siguruar qasje në shërbimet telefonike, të 
disponueshme për publikun nga një vendndodhje gjeografike e përcaktuar, 
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duke i krijuar mundësi shfrytëzuesit të bëjë dhe të pranojë thirrje lokale, 
kombëtare e ndërkombëtare, komunikimin me faks dhe komunikimin e të 
dhënave;  

1.2. shërbimi i kërkimit të të dhënave të numratorit në dispozicion të publikut, që 
plotëson kërkesat e përgjithshme të parashikuara në paragrafin 8. të këtij 
neni;  

1.3. sigurimi i telefonave publik me pagesë apo pikave tjera qasëse të telefonisë 
publike, duke plotësuar nevojat e arsyeshme të shfrytëzuesve fundorë në 
gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Telefonat publik me pagesë duhet 
të mundësojnë lidhjen me shërbimet e emergjencës pa pagesë dhe pa qenë 
nevoja e përdorimit të mjetit të pagesës, të parashikuar për to;  

1.4. sigurimi i kushteve për qasje të barasvlershme dhe përdorimin e shërbimeve 
telefonike të disponueshme për shfrytëzuesit fundorë, me aftësi të kufizuara, 
duke përfshirë qasje në shërbimet e thirrjeve të emergjencës, të numratorit 
telefonik për të gjithë shfrytëzuesit në Republikën e Kosovës. 

2. Autoriteti ka të drejtë që të vendos shërbim universal shtesë, procedurën dhe 
kushtet për ofrimin e shërbimit të tillë, kërkesat e kualitetit të shërbimit, si dhe 
procedurën, kushtet dhe rastet për imponimin e detyrimeve të shërbimit shtesë tek 
ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike. Humbjet e shkaktuara në 
lidhje me ofrimin e shërbimit univerzal shtesë nuk mund të kompensohen nga 
fondet e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike.  

3. Autoriteti monitoron rritjen e nivelit të tarifave me tregti me pakicë të shërbimeve 
dhe nëse konsiderohet e nevojshme Qeverisë i sugjerohet që të vendos kufirin e 
çmimit për shërbimin universal dhe rregullat për ofrimin e shërbimit universal.  

4. Qeveria përcakton kufirin e çmimit për shërbimet universale dhe nëse është e 
nevojshme, poashtu edhe procedurën, kushtet dhe rastet për kompensimin e 
dëmeve të shkaktuara në lidhje me ofrimin e shërbimit.  

5. Autoriteti miraton rregullat për përcaktimin e shërbimit universal si dhe të 
përcaktojë fushëveprimin e shërbimeve universale, kërkesat e kualitetit të 
shërbimit, procedurën dhe kushtet për ofrimin e shërbimit të tillë, procedurën, 
kushtet dhe rastet për imponimin e detyrimeve të shërbimit universal për ofruesit e 
shërbimeve të komunikimeve elektronike. Detyrimet e shërbimit universal 
gjithashtu mund të lidhen me të qenurit operator me fuqi të ndjeshme tregu në një 
treg relevant.  

6. Ministria mund të kërkoj që Autoriteti të përcaktoj kërkesat për kualitetin e 
shërbimit universal dhe rregullat për publikimin e informacionit për kualitet të 
shërbimeve, gjithashtu të miratoj aktet ligjore që zbatojnë rregullat për ofrimin e 
shërbimit universal.  

7. Autoriteti ka të drejtë që të imponoj detyrime për ndërmarrësit që nuk janë 
përcaktuar që të ofrojnë shërbimet universale të cilat janë të nevojshme për ofrimin 
e shërbimit universal në mënyrën e duhur, duke përfshirë detyrimin për të ofruar 
shërbimet e regjistrit për kërkim me kushte që janë të favorshme, objektive, të 
bazuara në kosto dhe jo-diskriminuese dhe detyrimet për të bërë të mundshme 
shërbimet e tilla.  

8. Kur një ndërmarrës i përcaktuar në përputhje me këtë nen ka planifikuar që të shes 
një pjesë të konsiderueshme ose të gjitha pronat e tij të rrjetit për qasje lokale tek 
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një entitet ligjor tjetër me pronar tjetër, do ta informoj paraprakisht Autoritetin në 
mënyrë të përshtatshme, për të lejuar që Autoriteti të vlerësoj efektin e 
transaksionit të planifikuar në ofrimin e qasjes në lokacionin fiks dhe shërbimeve 
telefonike sipas paragrafit 1. të këtij neni. Autoriteti mund të imponoj, ndryshoj 
ose anuloj detyrimet specifike sipas nenit 32 të këtij ligji.  

9. Me rastin e verifikimit nëse një ndërmarrës me detyrime të shërbimit universal i 
plotëson detyrimet e tilla, Autoriteti ka të drejtë që të urdhëroj auditim të pavarur 
dhe/ose rishqyrtime të ngjashme për të dhënat e paraqitura, të paguara nga 
ndërmarrësi përkatës, për të garantuar saktësinë dhe krahasimin e të dhënave. 
Auditimet e tilla të pavarura dhe/ose rishqyrtimet e ngjashme, të paguara nga 
ndërmarrësi përkatës, mund të urdhërohen jo më shpesh se një herë gjatë një viti 
kalendarik, me përjashtim të rasteve kur ka dyshime të arsyeshme që ndërmarrësi 
vepron në kundërshtim me aktet ligjore ose kur ndërmarrësi kërkon kompensim 
për humbjet e shkaktuara në lidhje me ofrimin e shërbimeve. Auditori ose 
kompania audituese do të përzgjidhet me tender. Kushtet dhe procedurat e tenderit 
do të vendosen nga Autoriteti.  

10. Humbjet e shkaktuara në lidhje me ofrimin e shërbimeve të referuara në paragrafin 
1. të këtij neni do të kompensohen nga burimet e paraqitura nga Qeveria, në 
pajtueshmëri me dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni. Autoriteti ka të drejtë të 
krijoj burime të tjera për kompensimin e humbjeve të shkaktuara në lidhje me 
shërbimin universal. Autoriteti do të krijoj rregullat për llogaritjen e humbjeve, 
imponon një mekanizëm për kompensim, dhe përcakton vlerën e humbjeve në 
rastet specifike. Autoriteti ka të drejtë të rishqyrtoj llogaritë e një ndërmarrësi, si 
dhe informacionet e tjera që përdoren për llogaritjen e vlerës së humbjeve dhe të 
kërkoj nga ndërmarrësi që të paraqesë një opinion të auditimit. Rezultatet e 
llogaritjes së humbjes dhe konkluzionet e rishqyrtimit të bëra nga Autoriteti 
dhe/ose opinioni i auditimit do të bëhen publike. 

11. Ofruesi i shërbimit universal, i caktuar nga Autoriteti, për botimin e numëratorit 
telefonik të përgjithshëm, duhet të reflektojë, të paktën një herë në vit, ndryshimet 
e ndodhura. Numëratori telefonik i përgjithshëm duhet të përmbajë të paktën: 
emrin e plotë të parapaguesit, adresën, numrin përkatës të telefonit, me përjashtim 
për parapaguesit, të cilët kanë kërkuar, në mënyrë të veçantë, që këto të dhëna të 
mos bëhen publike.  

12. Ofruesit e shërbimeve publike telefonike duhet t’u ofrojnë cilitdo ofrues të 
numëratorit për kërkim të të dhënave që i referohet nën-paragrafit 1.2. të paragrafit 
1. të këtij neni informacionin e nevojshëm për parapaguesit e tyre, për t’u 
përfshirë, pa përjashtim, në numëratorin telefonik të përgjithshëm dhe në 
shërbimin e informacionit të ofruar.  

13. Kur ofruesi i shërbimit nuk i dorëzon ofruesit të numëratorit për kërkim të të 
dhënave për parapaguesit, Autoriteti detyron ofruesin e shërbimit telefonik t’i 
dorëzojë këto të dhëna brenda një periudhe të caktuar kohore. Ofruesi i numëratorit 
për kërkim të të dhënave duhet t’i përfshijë të dhënat në numëratorin telefonik të 
përgjithshëm dhe në shërbimet e informacionit pa diskriminim ndërmjet ofruesve 
të shërbimit telefonik.  
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KREU VI 
RREGULLIMI I KONKURRENCËS NË FUSHËN E KOMUNIKIMEVE 

ELEKTRONIKE 
 

Neni 29 
Dispozitat e përgjithshme 

 
1. Autoriteti duhet të krijojë kushte për konkurrencë të efektshme dhe zhvillim të saj 

në fushën e komunikimeve elektronike, si dhe kushte për të parandaluar 
shpërdorimin e fuqisë në treg nga ndërmarrësit.  

2. Komisioni Kosovar i Konkurrencës, do të ushtrojë mbikëqyrjen e konkurrencës në 
fushën e komunikimeve elektronike, në përputhje me Ligjin për Konkurrencë.  

 
Neni 30 

Ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme tregu 
 
1. Ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose 

bashkë me të tjerët ka një pozitë ekuivalente mbizotërimi, pra një pozitë të forcës 
ekonomike që i jep fuqi që të veprojë në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të 
pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundorë.  

2. Aty ku ndërmarrësi ka FNT në një treg relevant, gjithashtu mund të mendohet që 
ka FNT në një treg të lidhur ngushtë me të (tregu tjetër), nëse lidhjet në mes dy 
tregjeve janë të tilla që të lejojnë që fuqia e tregut që e ka në një treg të ndikojë në 
tregun tjetër, duke përforcuar fuqinë në treg të ndërmarrësit. Prandaj, detyrimet që 
kanë për qëllim parandalimin e ndikimit të tillë mund të zbatohen në tregun tjetër.  

3. Ndërmarrësi do të identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet me vendim të 
Autoritetit, bazuar në një analizë të tregut, dhe do të konsiderohet si e tillë derisa 
Autoriteti përcakton me vendim të saj, bazuar në një analizë tjetër të tregut që 
ndërmarrësi nuk ka FNT.  

 
Neni 31 

Analiza e tregut 
 
1. Analiza e tregut duhet të bëhet nga Autoriteti. Procedura e analizës së tregut duhet 

të iniciohet me një vendim paraprak të Autoritetit. Analiza e tregut nga Autoriteti 
bëhet me qëllim të garantimit të konkurrencës së efektshme në fushën e 
komunikimeve elektronike dhe parandalimit të shpërdorimit të fuqisë në treg nga 
ndërmarrësit me FNT. Autoriteti do të nxjerrë Rregulloren për analizë të tregut 
duke marr parasysh dispozitat e këtij ligji dhe udhëzuesit e Komisionit Evropian 
për analizë të tregut dhe vlerësimin e FNT sipas kornizës rregullatore të Bashkimit 
Evropian për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike. 

2. Kur bëhet një analizë e tregut, Autoriteti do të veprojë në pajtim me këtë ligj, 
rregulloren e analizës së tregut referuar në paragrafin 1 të këtij neni dhe do të 
marrë parasysh udhëzuesit dhe rekomandimet e miratuara nga Komisioni 
Evropian.  

3. Autoriteti ka të drejtë që të bëj një analizë të tregut:  
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3.1. me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të ndërmarrësve të interesuar;  
3.2. me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të institucioneve qendrore ose 

komunale;  
3.3. me vetiniciativën e tij.  

4. Procedura e analizës së tregut do të përfshijë fazat në vijim:  
4.1. përcaktimi i tregut relevant (produkti/shërbimi dhe shtrirja gjeografike), 

karakteristikat e të cilit mund të jenë të tilla për të justifikuar imponimin e 
detyrimeve referuar në nenin 32 të këtij ligji;  

4.2. analizimi nëse tregu relevant ka konkurrencë efektive dhe në rastin kur nuk 
ka konkurrencë efektive, identifikimi i ndërmarrjeve me FNT në atë treg;  

4.3. imponimi, korrigjimi dhe/ose anulimi i detyrimeve të referuara në nenin 32 
të këtij ligji në lidhje me ndërmarrjet me FNT.  

5. Autoriteti ka të drejtë që të kompletojë vetëm pjesë të veçanta të procedurës së 
analizës së tregut,në rastet e tregjeve për të cilat konsideron se për arsye të 
justifikuara nuk është i arsyeshëm kompletimi i gjithë procedurës.  

6. Autoriteti do t’i përcaktojë tregjet relevante që i nënshtrohen rregullimit paraprak 
(ex-ante) në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe me parimet e Ligjit për 
Konkurrencën dhe kushtet aktuale të tregut të Kosovës, duke marrë parasysh 
rekomandimet e Komisionit Evropian për tregjet relevante të produkteve dhe 
shërbimeve që i nënshtrohen rregullimit paraprak (ex-ante).  

7. Kur bëhet një analizë e tregut, Autoriteti ka të drejtë që ta konsultojë Autoritetin e 
Konkurrencës të Kosovës sipas dispozitave të nenit 14 të këtij ligji. Autoriteti 
duhet të marrë mendimin e Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës për definicionin 
e tregut relevant nëse definicioni i tregut ndryshon nga definicioni i krijuar në 
rekomandimin e Komisionit Evropian referuar në paragrafin 6 të këtij neni. Në të 
gjitha rastet, vendimi përfundimtar do të merret nga Autoriteti.  

8. Autoriteti duhet ta kompletojë procedurën e analizës së tregut brenda katër muajve 
pas vendimit të Autoritetit referuar në paragrafin 1. të këtij neni për inicimin e 
analizës së tregut. Autoriteti do t’i konsultojë palët relevante për draftin e vendimit 
të vet për rezultatet e analizës së tregut sipas procedurën e konsultimit për analizë 
të tregut e vendosur në nenin 82 të këtij ligji nuk do të përfshihet në kushtet e 
procedurës së analizës së tregut të referuar në këtë paragraf. Periudha për 
procedurën e analizës së tregut mund të vazhdohet me një vendim të arsyetuar të 
Autoritetit, por jo më shumë se tre (3) herë dhe jo më shumë se tre (3) muaj për 
çdo herë. Autoriteti do të përpiqet që ta kompletojë analizën e tregut brenda një 
periudhe sa më të shkurtër kohore të mundshme. Analiza e tregut do të 
kompletohet me një vendim të Autoritetit për rezultatet e analizës së tregut, që do 
t’i inkorporojë rezultatet e çdo faze të kompletuar të analizës së tregut, referuar në 
paragrafin 4. të këtij neni.  

9. Në rrethana të jashtëzakonshme, kur Autoriteti konsideron se ka nevojë urgjente 
për të vepruar, duke iu shmangur procedurave të konsultimit të përcaktuara në 
nenin 82 të këtij ligji, ashtu që ta ruajë konkurrencën dhe t’i mbrojë interesat e 
shfrytëzuesve, mund të miratojë menjëherë masa proporcionale dhe të 
përkohshme, p.sh. ta përcaktojë një treg relevant, t’i identifikojë ose të mos i 
identifikojë ndërmarrjet me FNT për një treg relevant dhe/ose të imponojë, të mos 
imponojë ose ta anulojë një, apo më shumë detyrime të referuara në nenin 32 të 
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këtij ligji për ndërmarrësit e tillë. Masat e tilla të përkohshme mund të imponohen 
për një periudhë jo më të gjatë se nëntë (9) muaj. Autoriteti mund t’i bëjë masat e 
tilla të përhershme, ose ta vazhdojë kohën për të cilën ato janë të aplikueshme 
sipas procedurës konsultuese të vendosur në nenin 82 të këtij ligji. 

10. Autoriteti do ta bëjë analizën e tregut relevant jo më pak se njëherë në çdo tri (3) 
vite nga vendimi i kaluar përfundimtar i Autoritetit për rezultatet e analizës së 
tregut. Periudha e referuar në këtë paragraf mund të vazhdohet deri në tri (3) vite 
shtesë me vendim të Autoritetit. Kur Autoriteti mendon se faktet që arsyetojnë 
vendimin e Autoritetit për rezultatet e analizës së tregut kanë ndryshuar dhe nuk 
reflektojnë situatën aktuale në tregun relevant, Autoriteti do të përsërisë analizën e 
tregut relevant.  

11. Autoriteti do ta publikojë në Ueb faqen e vet listën e tregjeve relevante për të cilat 
ndërmarrjet me FNT janë identifikuar dhe listën e ndërmarrjeve me FNT, si dhe 
detyrimet e imponuara për to, duke përfshirë informacionin për masat e shprehura 
në paragrafin 9. të këtij neni dhe çdo ndryshim në informacionin e tillë në faqen 
elektronike të Autoritetit.  

12. Me rastin e kryerjes së një analize të tregut, të vendosjes se a ka një ndërmarrje 
FNT dhe të imponimit të detyrimeve për ndërmarrjet me FNT, Autoriteti do të 
marrë parasysh dispozitat relevante të traktateve dhe/ose marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe do të sigurojë brenda fushës së kompetencave të veta, 
pajtueshmërinë me dhe zbatimin e traktateve dhe/ose marrëveshjeve të tilla në 
Republikën e Kosovës. Kur zbatohet dhe sigurohet pajtueshmëria me traktatet 
dhe/ose marrëveshjet ndërkombëtare dhe mutatis mutandis që janë subjekt i 
procedurës së konsultimit të përcaktuara në nenin 82 të këtij ligji, Autoriteti ka të 
drejtë të imponojë, ndryshojë, ose anulojë detyrimet e referuara në nenin 32 të këtij 
ligji për ndërmarrjet që janë të ndryshme nga ato me FNT në një treg relevant.  

 
Neni 32 

Imponimi i detyrimeve për ndërmarrësit që kanë FNT në një treg relevant 
 
1. Autoriteti ka të drejtë që t’i imponojë detyrimet në vijim për ndërmarrësit që kanë 

FNT në një treg relevant, duke marrë parasysh përshtatjen e tyre në secilin rast 
specifik dhe caktimin e momentit të fillimit me kohë për përmbushjen e 
detyrimeve të tilla:  
1.1. detyrimi i transparencës sipas dispozitave të nenit 34 të këtij ligji;  
1.2. detyrimi i jodiskriminimit sipas dispozitave të nenit 33 të këtij ligji;  
1.3. detyrimi i ndarjes së llogarive sipas dispozitave të nenit 35 të këtij ligji;  
1.4. detyrimi për ofrim të qasjes sipas dispozitave të nenit 36 të këtij ligji;  
1.5. detyrimi i kontrollit të çmimit dhe llogaritjes së kostos sipas dispozitave të 

nenit 35 të këtij ligji.  
2. Në rastet e referuara në nenin 38, nenin 39 dhe nenin 64 të këtij ligji, ndërmarrësit 

me FNT në një treg relevant duhet t’i përmbushin detyrimet relevante pa vendim të 
veçantë të Autoritetit. Gjithashtu, pa vendim të veçantë të Autoritetit, ndërmarrësit 
duhet t’i përmbushin detyrimet shtesë të specifikuara në nenin 34 të këtij ligji. 
Autoriteti ka të drejtë ta vendosë momentin e fillimit të kohës për përmbushjen e 
detyrimeve të lartpërmendura. Në rast se nuk e bën këtë, ndërmarrësi duhet t’i 
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përmbushë detyrimet e referuara në këtë paragraf që nga momentit që identifikohet 
se ai ka FNT në një treg relevant.  

3. Autoriteti ka të drejtë që t’i imponojë detyrime specifike të detajuara pa tejkaluar 
detyrimet e referuara në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni.  

4. Në rrethana të veçanta (p.sh. aty ku Autoriteti, duke marrë parasysh paragrafin 6. 
të këtij neni dhe/ose paragrafin 12. të nenit 31 të këtij ligji, arrin në përfundim se 
detyrimet e referuara në paragrafët 1., 2. dhe 3. të këtij neni nuk do të mjaftojnë për 
të arritur objektivat e paraqitura në paragrafin 1. të nenit 31 të këtij ligji), Autoriteti 
ka të drejtë që operatorëve me FNT t’iu imponojë detyrime tjera për qasje, 
përfshirë interkoneksionin, të tjera nga ato të paraqitura në paragrafin 1., 2. dhe 3. 
të këtij neni. Autoriteti duhet të marrë mendimin e Komisionit Kosovar të 
Konkurrencës për detyrimet tjera të referuara në këtë paragraf. Vendimi 
përfundimtar merret nga Autoriteti. 

5. Autoriteti ka të drejtë që këtyre detyrimeve t’iu shtojë kushtet që sigurojnë 
paanësinë, arsyeshmërinë dhe kohëzgjatjen. Autoriteti ka të drejtë që t’i specifikojë 
detyrimet e dhëna në këtë nen dhe t’i formulojë kushtet e përmbushjes së tyre duke 
miratuar, për rastet e dhëna në këtë ligj, rregullat, procedurat dhe/ose kushtet e 
detyrueshme për të gjithë ndërmarrësit që duhet t’i përmbushin detyrimet 
relevante, si dhe duke imponuar, në të gjitha rastet, detyrimet specifike të detajuara 
dhe/ose kushtet e përmbushjes së tyre për ndërmarrësit e veçantë.  

6. Detyrimet e imponuara nga Autoriteti për ndërmarrësit duhet të jenë të arsyeshme, 
të bazuara në natyrën e problemit të identifikuar, proporcionale dhe të 
justifikueshme nga pikëpamja e parimeve dhe objektivave për rregullimin e 
aktiviteteve të komunikimeve elektronike të referuara në nenin 3 të këtij ligji.  

7. Aty ku është vendosur mbi baza të një analize të tregut relevant se karakteristikat e 
tregut nuk justifikojnë imponimin e detyrimeve të referuara në këtë nen dhe/ose që 
nuk ka ndërmarrje që ka FNT në tregun në fjalë, Autoriteti nuk do të imponojë, 
sipas procedurës dhe kushteve të specifikuara në këtë ligj, detyrimet e referuara në 
këtë nen dhe/ose do të anulojë, nëse ka, detyrimet e imponuara për ndërmarrjet që 
kanë FNT. Me rastin e anulimit të detyrimeve, Autoriteti mund që me një vendim 
të arsyeshëm ta caktojë datën përfundimtare për zbatimin e tyre, e që nuk duhet të 
jetë më vonë se njëzet e tetë ditë (28) ditë nga vendimii Autoritetit për rezultatet e 
analizës së tregut.  

8. Pasi të jetë bërë një analizë e përsëritur e tregut, Autoriteti mund t’i ndryshojë 
detyrimet e imponuara duke aplikuar mutatis mutandis, sipas dispozitave të këtij 
neni për imponimin e detyrimeve.  

 
Neni 33 

Detyrimi i mosdiskriminimit 
 
1. Autoriteti mund të imponojë detyrimet për jodiskriminim sa i përket qasjes për një 

operator që ka FNT në një treg relevant ashtu që operatori të mos bëj diskriminim 
ndaj ndërmarrësve tjerë, dhe veçanërisht që të zbatojë kushte ekuivalente në 
rrethana ekuivalente për ndërmarrësit e tjerë që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe 
të ofrojë shërbime dhe informacion për të tjerët me kushte të njëjta dhe me kualitet 
të njëjtë siç i ofron për vet shërbimet e veta, ose për ato të nën-njësive ose degëve 
të veta.  
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2. Autoriteti do t’i imponojë detyrimet e përcaktuara në paragrafin 1., të këtij neni aty 
ku është e nevojshme për të garantuar që ndërmarrësit e integruar vertikalisht, duke 
përfshirë edhe ndërmarrësit e kontrolluar nga shteti apo komunat, të cilat ofrojnë 
rrjete të komunikimeve elektronike të ndërtuara si subjekt i të drejtave ekskluzive 
ose speciale dhe që kanë FNT, të mos diskriminojnë kundër ndërmarrësve të tjerë 
duke i’u dhënë përparësi operimeve të veta.  

3. Autoriteti mund të kërkojë që ndërmarrësi që ka FNT në një treg relevant, sipas 
procedurës dhe kushteve të vendosura nga Autoriteti, të sigurojë arritjen e 
marrëveshjeve për sa i përket ofrimit të shërbimeve relevante të interkonekcionit 
dhe/ose qasjes, duke përfshirë shërbimet shoqëruese nga ndërmarrësi që ka FNT.  

 
Neni 34 

Detyrimi për transparencë 
 
1. Autoriteti, pavarësisht nga dispozitat e nenit 18, mund t’i imponojë detyrimet për 

transparencë në lidhje me interkonekcionin dhe/ose qasjen dhe të kërkojë që 
ndërmarrësi me FNT ta publikojë informacionin e specifikuar nga Autoriteti, duke 
përfshirë: 
1.1. informacion për kontabilitetin;  
1.2. specifikimet teknike;  
1.3. karakteristikat/ veçoritë e rrjetit;  
1.4. termat dhe kushtet për dhënie dhe përdorim, duke përfshirë çdo kusht që 

kufizon qasjen dhe/ose përdorimin e shërbimeve dhe aplikacioneve aty ku 
kushtet e tilla janë të lejuara me akte ligjore;  

1.5. tarifat, duke përfshirë zbritjet.  
2. Autoriteti mund të kërkojë nga operatorët që kanë FNT në një treg relevant ta 

publikojnë një ofertë referimi për ofrimin e qasjes dhe të shërbimeve shoqëruese 
sipas kushteve të paraqitura nga Autoriteti, duke përfshirë kërkesat për përmbajtjen 
e ofertave të referimit. Oferta duhet të jetë mjaft e detajuar për të garantuar që nuk 
do të kërkohet nga ndërmarrësit që të paguajnë për facilitetet që nuk janë të 
nevojshme për shërbimin e kërkuar, duke dhënë një përshkrim për ofertat relevante 
që janë ndarë në komponente sipas nevojave të tregut dhe për termat dhe kushtet 
shoqëruese duke përfshirë çmimet e arsyetuara. Autoriteti ka të drejtë që të kërkojë 
për operatorin që ka ndryshim të FNT, brenda një periudhe të kufizuar të caktuar 
nga Autoriteti, termat dhe kushtet e një oferte referimi për të dhënë efekt në 
detyrimet e imponuara me këtë ligj për operatorët me FNT.  

3. Autoriteti mund të specifikojë informacionin e saktë që duhet të vihen në 
dispozicion sipas paragrafëve 1., 2. dhe 5. të këtij neni, nivelin e kërkuar të 
detajuar, mënyrën e publikimit dhe kushtet tjera të publikimit.  

4. Informacioni i referuar në paragrafët 1., 2. dhe 5. të këtij neni, duke përfshirë pikat 
gjeografike të interkoneksionit të rrjetit, kushtet e testimit të interkoneksionit, 
kushtet e pagesës dhe bashkëshfrytëzimit të infrastrukturës së komunikimeve 
elektronike, kushtet për përzgjedhjen e ofruesit të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike dhe të tarifave, mund të mos konsiderohet informacion konfidencial.  

5. Operatori që ka për detyrë ofrimin e ‘shitjes me shumicë’ të qasjes në 
infrastrukturën e rrjetit dhe/ose qasjes së lirë (unbundled) në lakun lokal duhet ta 
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publikojë një ofertë referente sipas kushteve të vendosura nga Autoriteti duke 
përfshirë kërkesat për përmbajtjen e ofertave referente. Dispozitat e paragrafëve 1. 
dhe 2. të këtij neni do të zbatohen në ofertën e tillë referente.  

 
Neni 35 

Detyrimi për ndarjen e llogarive 
 
1. Autoriteti mund t’i imponojë detyrimet për ndarjen e llogarive për aktivitetin e 

veçantë ose aktivitetet për qasjen në operatorin që ka FNT në një treg relevant.  
2. Autoriteti vendos rregullat për ndarje të llogarive dhe kërkesat lidhur me të, duke 

përfshirë kërkesën për auditim.  
3. Autoriteti mund të kërkojë nga një kompani e integruar vertikalisht që të bëjë 

transparente çmimet me shumicë dhe çmimet e transfereve të saj të brendshëm, 
ndër të tjera për të garantuar përputhshmërinë aty ku ka kërkesë për jodiskriminim 
sipas nenin 33 të këtij ligji ose, aty ku është e domosdoshme, për të parandaluar 
kryq-subvencionimet e padrejta. Autoriteti mund ta specifikojë formën dhe 
metodologjinë e llogaritjes që do të përdoret.  

4. Në mënyrë që të lehtësohet verifikimi i përputhshmërisë me detyrimet të referuara 
në nenet 33 dhe 34 të këtij ligji, Autoriteti mund të kërkojë që të dhënat e llogarive, 
përfshirë të dhënat për të ardhurat e pranuara nga palët e treta, të jepen me kërkesë 
në mënyrën dhe formën e përcaktuar me rregullat për ndarjen e llogarive të 
referuar në paragrafin 2 të këtij neni. Autoriteti do ta publikojë këtë informacion 
nëse është e domosdoshme për të kontribuar për një treg të hapur dhe konkurrues. 
Në veprimin e tillë, Autoriteti do të marrë parasysh rregullat që lidhen me 
informacionin konfidencial.  

 
Neni 36 

Detyrimet për ofrimin e qasjes dhe interkonekcionit 
 
1. Autoriteti mund t’i imponojë detyrime për një operator që ka FNT në tregun 

përkatës për t’i plotësuar kërkesat e arsyeshme të ndërmarrësve tjerë për qasje dhe 
përdorim të elementeve të veçantë të rrjetit dhe të faciliteteve shoqëruese, 
përfshirë:  
1.1. ofrim qasje palëve të treta në elementet e veçanta të rrjetit dhe/ose 

faciliteteve, duke përfshirë qasjen në elementet e rrjetit që nuk janë aktivë 
dhe/ose qasjen e lirë në lakun lokal për të lejuar, ndër të tjera, zgjedhjen 
dhe/ose para-zgjedhjen e bartësit (operatorit) dhe/ose ofrimin e rishitjes së 
linjës së parapaguesit;  

1.2. ofrimin e shërbimeve të veçanta të shitjes me shumicë, për t’u rishitur nga 
palët e treta;  

1.3. mosanulimin e qasjes në facilitete, tashmë të dhënë;  
1.4. negocimin me dëshirën e mirë dhe me mirëbesim me ndërmarrësit, që 

kërkojnë qasje;  
1.5. ofrimin e qasjes së hapur në ndërfaqet teknike, protokollet ose teknologjitë e 

tjera të rëndësishme, të domosdoshme për interoperabilitetin e shërbimeve, 
ose për shërbimet e rrjetit virtual;  
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1.6. ofrimin e përdorimit të përbashkët të hapësirave, ose formave të tjera të 
bashkëshfrytëzimit të faciliteteve shoqëruese;  

1.7. ofrimin e shërbimeve të veçanta të nevojshme për të siguruar 
interoperabilitetin e shërbimeve nga një pikë në pikën tjetër fundore për 
shfrytëzuesit, duke përfshirë facilitetet për shërbimet e rrjeteve inteligjente 
ose roaming-ut në rrjetet mobile;  

1.8. ofrimin e qasjes në Sistemet Operacionale Mbështetëse ose sistemet e 
ngjashme softuerike, të domosdoshme, për të siguruar konkurrencë të 
ndershme në ofrimin e shërbimeve;  

1.9. interkonektimin e rrjeteve ose faciliteteve të rrjetit, duke përfshirë 
mundësinë e interkonektimit të rrjeteve në çdo pikë të rrjetit, aty ku kjo 
është teknikisht e mundshme;  

1.10. ofrimin e qasjes në shërbimet shoqëruese, siç janë shërbimet e identitetit, 
vendndodhjes dhe pranisë.  

2. Për miratimin e një vendimi për imponimin, ose anulimin e detyrimeve dhe 
veçanërisht për vlerësimin se si detyrimet e tilla do të imponohen sipas paragrafit 
1. të këtij neni, Autoriteti do të marrë parasysh parimet dhe objektivat e këtij ligji, 
si dhe faktorët në vijim:  
2.1. realizueshmërinë teknike dhe ekonomike për përdorimin ose instalimin e 

faciliteteve konkurruese, në pikëpamje të shkallës së zhvillimit të tregut, 
duke pasur parasysh natyrën dhe tipin e interkoneksionit dhe/ose të llojit të 
qasjes, si dhe realizueshmërinë e qasjes në pajisjet shoqëruese të tilla, si 
qasja në tubacione;  

2.2. mundësinë e ofrimit të qasjes së kërkuar, në relacion me kapacitetet 
(resurset) në dispozicion;  

2.3. investimin fillestar nga pronari i faciliteteve, duke marrë parasysh çfarëdo 
investimi publik të bërë dhe rrezikun e përfshirë në investimin e tillë;  

2.4. nevojën për të garantuar konkurrencën në terma afatgjatë duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë konkurrencës infrastrukturore në aspektin e efikasitetit 
ekonomik;  

2.5. të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale.  
3. Me rastin e imponimit të detyrimeve ndaj një operatori për ofrimin e qasjes sipas 

dispozitave të këtij neni, Autoriteti mund t’i vendosë kushtet teknike, ose operative 
që duhet të plotësohen nga ofruesi dhe/ose përfituesit e qasjes së tillë atëherë kur 
është e nevojshme për të garantuar funksionimin normal të rrjetit. 

 
Neni 37 
Qasja 

 
1. Ndërmarrësit që janë të përfshirë ligjshëm në një aktivitet të komunikimeve 

elektronike kanë të drejtë që lirshëm të negociojnë qasjen. Operatorët kanë të 
drejtë dhe, kur të kërkohet nga operator të tjerë ose nga ofrues të shërbimeve të 
komunikimeve elektronike që synojnë ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike të mundshme për publikun ose që të sigurojnë ofrimin e tyre, obligim 
për të negociuar interkonektimin e rrjetit për të garantuar ofrimin dhe 
interoperabilitetin e shërbimeve.  
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2. Autoriteti do të inkurajojë dhe aty ku është e përshtatshme të garantojë, në 
përputhje me procedurën e vendosur nga ky ligj, qasje adekuate dhe pajtueshmëri 
të shërbimeve për të përkrahur efikasitetin, konkurrencën afatgjate, inovacionet 
dhe investimet efektive, si dhe arritjen e përfitimeve maksimale të mundshme për 
shfrytëzuesit fundorë. Me një qëllim të tillë të qartë Autoriteti ka të drejtë që t’i 
imponojë, në përputhje me procedurën e vendosur nga ky ligj, detyrimet për 
ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme tregu, si dhe për ndërmarrësit tjerë, veçanërisht:  
2.1. detyrimet, deri në masën që është e nevojshme për të garantuar lidhje të 

vazhdueshme prej një pike në pikën tjetër fundore, për ndërmarrësit që 
kontrollojnë qasjen në shfrytëzuesit fundorë, duke përfshirë detyrimet për të 
ndërlidhur rrjetat e tyre aty ku kjo nuk është bërë ende;  

2.2. detyrimet, deri në masën që është e nevojshme për të garantuar mundësinë e 
qasjes për shfrytëzuesit fundorë në shërbimet specifike të transmetimit 
digjital të radios dhe televizionit, për operatorët për të garantuar qasjen në 
ndërfaqet e programeve aplikative dhe udhëzuesit e programeve elektronike 
në kushte të paanshme, të arsyeshme dhe jodiskriminuese;  

2.3. në raste të justifikueshme dhe deri në masën që është e nevojshme, 
detyrimet për ndërmarrësit që kontrollojnë qasjen në shfrytëzuesit fundorë 
për t’i bërë shërbimet e tyre interoperabile (ndërvepruese).  

3. Detyrimet për ofrimin e qasjes të imponuara nga Autoriteti dhe/ose kushtet e 
ndërlidhura të imponuara në këtë mënyrë duhet të jenë objektive, transparente, 
proporcionale dhe jodiskriminuese dhe vendimet përkatëse duhet të merren sipas 
rregullave të zbatuara në rastet e specifikuara në nenin 82 të këtij ligji dhe 
rregullave të paraqitura në nenin 32 të këtij ligji.  

4. Në rastin e referuar në paragrafin 2. të këtij neni, një ndërmarrës mund të refuzojë 
që të ofrojë, në mënyrë të njëanshme ta pezullojë ose të ndërpres qasjen vetëm në 
rast se veprimet e tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke përfshirë 
jorealizueshmërinë teknike, ose domosdoshmërinë për të siguruar integritetin e 
rrjetit.  

5. Ndërmarrësit duhet të garantojnë që çdo informacion i marrë nga ndërmarrësit tjerë 
para, gjatë, ose pas negociatave për qasje, me përjashtim të informacionit që mund 
të mos jetë konfidencial sipas procedurave, rasteve dhe kushteve të përcaktuara në 
këtë ligj, do të përdoret vetëm për qëllimin për të cilin ai është ofruar dhe do të 
respektojnë konfidencialitetin e informacionit të transmetuar ose ruajtur. 
Informacioni i tillë nuk bën t’i jepet asnjë pale tjetër, në veçanti nënndarjeve, 
degëve ose partnerëve tjerë për të cilët informacioni i tillë mund të ishte një 
avantazh konkurrimi. Autoriteti mund t’i miratojë rregullat që detajizojnë masat 
për të siguruar kërkesat e tilla.  

6. Me rastin e zgjidhjes së një mosmarrëveshjeje në mes ndërmarrësve, Autoriteti ka të 
drejtë, në pajtim me parimet e vendosura nga ky ligj dhe në rastet e justifikuara me 
objektivat e saj, që të nxjerrë, me vetë iniciativën e saj ose sipas procedurës së 
vendosur në Kreun XIII të këtij ligji, një vendim për dhënien e qasjes, që do të jetë 
detyrues për ndërmarrësit, duke përfshirë imponimin e detyrimeve për qasje të 
veçanta, që përfshijnë interkoneksionin, siç specifikohet në paragrafin 2. të këtij neni. 

7. Autoriteti ka të drejtë që t’i miratojë rregullat për dhënien dhe ofrimin e qasjes, 
duke përfshirë interkonekcionin e rrjetit. 
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Neni 38 
Detyrimi për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e bartësit 

 
1. Ndërmarrësit që kanë FNT në tregun përkatës për qasje në dhe shfrytëzim të rrjetit 

telefonik publik në lokacionin fiks, në përputhje me procedurën dhe kushtet e 
përcaktuara nga Autoriteti, do t’u mundësojnë, në llogari të vetë, parapaguesve të 
tyre qasjen në shërbimet e çdo ofruesi të shërbimeve telefonike të disponueshme 
për publikun, me të cilët janë të interkonektuar, nëpërmjet zgjedhjes ose 
parazgjedhjes së bartësit.  

2. Tarifat e vendosura për qasjen dhe për pagesën e aktivizimit të zgjedhjes ose 
parazgjedhjes duhet të jenë të bazuara në kosto. Për këtë qëllim, do të zbatohen 
rregullat e vendosura në nenin 40 Të këtij ligji. Tarifat e imponuara parapaguesve 
për shfrytëzimin e të drejtave të tilla nuk duhet të shërbejnë si dekurajim për 
përdorimin e një mundësie të tillë. Për këtë qëllim, Autoriteti mund t’i kufizojë 
tarifat maksimale.  

3. Detyrimet e referuara në paragrafin 1. të këtij neni mund të imponohen nga 
Autoriteti ndaj çdo ndërmarrësi që ka FNT në tregun relevant, si edhe për 
imponimin e detyrimeve në lidhje me nën-paragrafin 1.4. të paragrafit 1. të nenit 
32 të këtij ligji.  

 
Neni 39 

Detyrimi për ofrimin e linjave të huazuara 
 
1. Ndërmarrësi që ka FNT në tregun relevant të linjave të huazuara duhet ta ofrojë një 

grup të linjave të tilla sipas vendimeve nga Autoriteti dhe të pajtohet me 
procedurën dhe kushtet për dhënien e shërbimeve të tilla të përcaktuara në rregullat 
e miratuara nga Autoriteti, gjithashtu të plotësojë detyrimet në lidhje me 
jodiskriminimin, çmimet e bazuara në kosto duke përfshirë futjen në përdorim dhe 
shfrytëzimin e një sistemi për llogaritje të kostos, transparencën dhe krijimin e 
kushteve për ofrimin e shërbimeve.  

2. Ndërmarrësi që ka FNT në një treg relevant të linjave të huazuara duhet të ofrojë 
shërbimet e linjave të huazuara me çmime që rrjedhin (derivojnë) nga kostot, duke 
përfshirë një tarifë të arsyeshme të kthimit të investimit. Për këtë qëllim, Autoriteti 
mund të vendosë nivelin më të lartë të çmimit për shërbimet e linjave të huazuara. 
Paragrafët 4. dhe 5. të nenit 40 të këtij ligji do të zbatohen mutatis mutandis, për 
çmimet e bazuara në kosto dhe llogaritjen e kostos.  

 
Neni 40 

Detyrimi për kontroll të çmimeve dhe sistemin e llogaritjes së kostos 
 
1. Autoriteti mund t’ua imponojë ndërmarrësve që kanë FNT në një treg relevant 

detyrime për mbulimin e kostos dhe kontrollimin e çmimit, duke përfshirë 
detyrimet për çmimet e bazuara në kosto dhe detyrimet lidhur me sistemet e 
llogaritjes së kostos, për ofrimin e llojeve specifike të interkoneksionit dhe/ose 
qasjes, në situatat kur një analizë e tregut tregon mungesë të konkurrencës së 
efektshme që do të thotë që operatori përkatës mban çmimet në një nivel tepër të 
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lartë, ose mund të zbatojë një ngjeshje të çmimeve, në dëm të shfrytëzuesve 
fundorë.  

2. Me rastin e imponimit të detyrimeve, duhet të merret parasysh e drejta e operatorit 
për një normë të arsyeshme të kthimit të investimit.  

3. Mekanizmi i mbulimit të kostos dhe/ose metodologjia e caktimit të çmimit që janë 
të detyrueshme duhet të përkrahin efikasitetin dhe konkurrencën afatgjate, dhe të 
rrisin përfitimet e konsumatorit. Në lidhje me këtë, Autoriteti mund t’i marrë 
parasysh çmimet në tregjet konkurruese të krahasueshme.  

4. Kur një operator ka një detyrim në lidhje me orientimin në kosto të çmimeve të tij, 
barra e argumentimit që çmimet janë të bazuara në kosto duke përfshirë një normë 
të arsyeshme të kthimit të investimeve do t’i bie operatorit përkatës. Autoriteti 
mund të përcaktojë rregullat për llogaritjen e kostos, me qëllim të llogaritjes së 
kostos për ofrimin sa më efikas të shërbimeve. Autoriteti mund të kërkojë nga një 
operator i cili ka një detyrim në lidhje me orientimin në kosto të çmimeve të tij që 
të japë një justifikim të plotë për çmimet e tij dhe mund të caktojë një afat kohor të 
arsyeshëm të detyrueshëm për dorëzimin e justifikimit të tillë. Nëse operatori 
dështon që ta japë justifikimin për çmimet e tij para skadimit të afatit të vendosur, 
do të konsiderohet se çmimet e tij nuk janë të bazuara në kosto. Autoriteti ka të 
drejtë të kërkojë që të dhënat e paraqitura nga operatori të auditohen. Autoriteti ka 
të drejtë të kërkojë që çmimet të rregullohen ose që të vendoset niveli më i lartë i 
çmimit. Derisa një operator, i cili e ka një detyrim në lidhje me orientimin në kosto 
të çmimeve, ta japë justifikimin e plotë për çmimet e tij, Autoriteti mund të 
vendosë çmime të përkohshme të nivelit më të lartë duke parasysh të dhënat për 
kostot përkatëse të marra në bazë të metodave indirekte të vlerësimit të kostos, 
duke përfshirë krahasimet e çmimeve për shërbimet relevante duke pasur parasysh 
praktikat më të mira të vendeve anëtare të BE-së, praktikat e vendeve në një nivel 
të ngjashëm të zhvillimit dhe praktikat e Republikës së Kosovës, si dhe vlerësimit 
të raportit në mes të çmimeve relevante me shumicë dhe pakicë.  

5. Nëse Autoriteti kërkon që të zbatohet një sistem i llogaritjes së kostos për kontroll 
të çmimit, operatori duhet që brenda afatit të caktuar dhe sipas procedurës dhe 
kushteve të përcaktuara nga Autoriteti të përgatisë një sistem të llogaritjes së 
kostos, të bëj përshkrimin e tij dhe të publikojë atë, t’ia paraqesë atë Autoritetit dhe 
të punojë në pajtueshmëri me të. Sistemi i llogaritjes së kostos dhe mënyra e 
publikimit të tij duhet të jenë në pajtim me rregullat e llogaritjes së kostos të 
përcaktuara nga Autoriteti. Autoriteti ka të drejtë që të krijojë sistemin për 
llogaritjen e kostos, metodologjinë dhe/ose formatin që do të përdoret nga një 
operator ose operatorët që kanë FNT në një treg relevant. Autoriteti do t’i bëjë 
publike sistemin e llogaritjes, metodologjinë dhe/ose formatin duke i publikuar ato 
në ueb faqen e vet. Pajtueshmëria me rregullat e llogaritjes së kostos dhe aktet e 
tjera ligjore, si dhe me sistemin e llogaritjes së kostos, metodologjinë dhe/ose 
formatin e përgatitur nga operatori dhe/ose krijuar nga Autoriteti do të verifikohen 
nga një auditim. Mendimi i audituesit duhet të publikohet çdo vit sipas rregullave 
të caktuara nga Autoriteti.  
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Neni 41 
Transmetimi i televizionit digjital 

 
Ofruesit e rrjeteve të komunikimeve elektronike që shfrytëzohen për transmetimin e 
shërbimeve të televizionit digjital do të garantojnë mundësinë për të ofruar shërbime 
dhe programe të televizionit digjital. Operatorët që marrin dhe ritransmetojnë shërbime 
dhe programe të televizionit digjital duhet të mbajnë të njëjtin format. 
 

Neni 42 
Shërbimet me qasje të kushtëzuar dhe facilitetet shoqëruese 

 
1. Ndërmarrësit që kontrollojnë sistemet me qasje të kushtëzuar duhet t’i përdorin 

vetëm sistemet e tilla të qasjes së kushtëzuar për shërbimet digjitale të radios 
dhe/ose televizive pavarësisht nga mënyrat e transmetimit, që duhet të kenë 
aftësinë e duhur teknike për kontroll të qasjes së kushtëzuar (p.sh. procedurat 
teknike që mundësojnë transferimin e kontrollit të qasjes së kushtëzuar nga një 
transmetues tek transmetuesi tjetër), duke lejuar mundësinë e kontrollit të plotë në 
nivelin lokal apo rajonal të shërbimeve nga operatorët që përdorin sistemet e tilla.  

2. Ndërmarrësit që ofrojnë shërbime të qasjes së kushtëzuar për shërbimet digjitale të 
radios dhe/ose televizive pavarësisht nga mënyrat e transmetimit, transmetime këto 
që kushtëzojnë ofrimin e shërbimeve çfarëdo grupi të shikuesve, ose dëgjuesve 
potencialë pavarësisht nga mënyrat e transmetimit, duhet:  
2.1. ofruar të gjithë transmetuesve, në baza të drejta, të arsyeshme dhe 

jodiskriminuese, shërbimet teknike që mundësojnë që shërbimet e 
transmetuara në mënyrë digjitale të pranohen nga shikuesit, ose dëgjuesit e 
autorizuar nëpërmjet dekoderëve të ofruar dhe administruar nga ofruesit e 
shërbimeve (operatorët);  

2.2. që nëse ndërmarrësit janë të përfshirë në aktivitete të tjera, përveç ofrimit të 
qasjes së kushtëzuar për shërbimet digjitale të radios dhe/ose televizive, 
atëherë të mbajnë llogari të veçantë financiare për aktivitetin e tyre si ofrues 
i qasjes së kushtëzuar në përputhje me rregullat për ndarjen e llogarive të 
përcaktuara nga Autoriteti dhe në pajtim me kërkesat për ndarjen e 
llogarive, duke përfshirë kërkesën e auditimit. 

3. Autoriteti ka të drejtë të përcaktojë procedurën dhe kushtet për zbatimin e 
dispozitave të paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni.  

4. Autoriteti ka të drejtë të përcaktojë kërkesat për ofrimin dhe përdorimin e 
udhëzuesve elektronik të programeve dhe faciliteteve të ngjashme listuese dhe të 
navigimit.  

 
Neni 43 

Masat e veçanta që garantojnë konkurrencë efektive 
 
1. Ndërmarrjet publike qendrore apo lokale, ose që zotërojnë të drejta ekskluzive apo 

të veçanta, që kanë fuqi të ndjeshme tregu në një pjesë të konsiderueshme të tregut 
të zakonshëm për ofrimin e rrjeteve publike të komunikimit dhe shërbimeve 
telefonike të mundshme për publikun dhe që kontrollojnë një rrjet të instaluar të 
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televizionit kabllor duke përdorur të drejtat ekskluzive, ose të veçanta që i ka 
zotëruar apo i zotëron në territorin e njëjtë gjeografik, mund të ofrojnë një rrjet të 
televizionit kabllor vetëm përmes personit juridik, i ndryshëm nga personi juridik 
që është përcaktuar për ofrimin e një rrjeti publik të komunikimeve.  

2. Ofruesit e rrjeteve publike të komunikimeve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 
elektronike të mundshme për publikun, të cilëve u janë dhënë, gjithashtu të drejta 
speciale ose të veçanta për ofrimin e shërbimeve në sektorët e tjerë ekonomikë të 
Republikës së Kosovës, do të mbajnë llogari të ndara për aktivitetet për ofrimin e 
rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike në përputhje me 
rregullat për ndarje të llogarive dhe me kërkesat e ndërlidhura, duke përfshirë 
kërkesën për auditim dhe kërkesën për të pasur ndarje strukturale për aktivitetet në 
lidhje me ofrimin e rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, siç 
janë përcaktuar nga Autoriteti. Autoriteti ka të drejtë që të specifikojë kërkesat për 
ndarje strukturale.  

3. Paragrafi 2 i këtij neni nuk do të zbatohet për ndërmarrësit qarkullimi vjetor i të 
cilëve në aktivitetet me rrjetat dhe/ose shërbimet e komunikimeve elektronike në 
Republikën e Kosovës është më i vogël se treqindmijë (300,000) Euro.  

4. Çdo ndërmarrës që ofron rrjete publike të komunikimeve elektronike ose shërbime 
të komunikimeve elektronike të mundshme për publikun, me përjashtim të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duhet të sigurohet që raportet e tyre vjetore 
financiare janë të audituara dhe të publikuara. Kjo dispozitë, gjithashtu do të 
zbatohet për të gjitha llogaritë e ndara që mbahen sipas paragrafit 2. të këtij neni. 
Autoriteti ka të drejtë që të specifikojë procedurën dhe kushtet për zbatimin e 
dispozitave të këtij paragrafi.  

 
Neni 44 

Masat që garantojnë interoperabilitetin e komunikimeve elektronike 
 
1. Autoriteti do të miratojë akte ligjore të cilat detyrojnë pajtueshmërinë me 

standardet e vendosura nga organizatat ndërkombëtare dhe evropiane të 
standardizimit që janë të transpozuara në standardet kosovare në përputhje me 
procedurat e përcaktuara, si dhe me standardet origjinale kosovare, specifikimet 
dhe/ose rekomandimet ndërkombëtare dhe evropiane për ofrimin e shërbimeve dhe 
rrjeteve të komunikimeve elektronike, si dhe të faciliteteve dhe shërbimeve 
shoqëruese duke përfshirë transmetimet e programeve të radios dhe/ose televizive, 
ndërfaqet teknike dhe/ose funksionet e rrjetit dhe interoperabilitetin e pajisjeve 
fundore, duke përfshirë pajisjet për pranimin e programeve të radios dhe televizive. 
Një person fizik, ose juridik konsiderohet se i ka përmbushur detyrimet e 
pajtueshmërisë me standardet e Kosovës në fushat e lartpërmendura nëse personi 
ka pajtueshmëri me standardet relevante ndërkombëtare, ose evropiane, si dhe me 
standardet relevante kosovare që transpozojnë standardet ndërkombëtare, ose 
evropiane.  

2. Derisa standardet ndërkombëtare ose evropiane në fushat e referuara në paragrafin 
1. të këtij neni nuk janë transpozuar brenda standardeve kosovare, Autoriteti mund 
të kërkojë pajtueshmëri të drejtpërdrejtë me standardet relevante për ofrimin e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike. Pasi që të jetë transpozuar 
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standardi relevant brenda standardit kosovar, çdo referim në standardin 
ndërkombëtar ose evropian do të konsiderohet se është një referim në standardin 
relevant kosovar. Një person ose ndërmarrës konsiderohet se e ka përmbushur 
detyrimin e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare ose evropiane në fushat e 
referuara në paragrafin 1. të këtij neni nëse personi/ndërmarrësi ka pajtueshmëri 
me standardet relevante që transpozojnë standardet ndërkombëtare ose evropiane. 

3. Kërkesat teknike të standardeve të deklaruara nga persona ose ndërmarrës që në 
baza vullnetare kanë paraqitur një deklarim të pajtueshmërisë së produkteve ose 
shërbimeve me standarde të tilla, duke përfshirë standarde ndërkombëtare, 
evropiane, të huaja dhe kosovare, do të jenë detyruese për ata persona/ndërmarrës.  

4. Autoriteti ka të drejtë që të vendosë kërkesat teknike të pavarura në fushat e 
referuara në paragrafin 1. të këtij neni.  

5. Pronarët e ndërfaqeve të programeve aplikative do t’i bëjnë të mundshme nën 
kushte të ndershme, të arsyeshme dhe jodiskriminuese dhe përkundrejt një pagese 
të përshtatshme, të gjithë informacionin e tillë që nevojitet për t’u mundësuar 
ofruesve të shërbimeve televizive digjitale që të ofrojnë të gjitha shërbimet e 
përkrahura nga API (ang.“Application program interface”- Ndërfaqja e programit 
aplikativ) në një formë të funksionimit të plotë.  

6. Certifikatat e pajtueshmërisë të lëshuara nga institucionet relevante të BE-së dhe 
institucionet relevante të autorizuara nga vendet anëtare të BE-së për instrumentet 
matëse dhe standardet e pranuara në vendet anëtare të BE-së do të pranohen në 
Republikën e Kosovës. Procedura e pranimit të tillë do të krijohet nga Qeveria në 
pajtim me zotimet ndërkombëtare.  

 
KREU VII 

MENAXHIMI ME RESURSE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 
 

Neni 45 
Parimet bazë për menaxhimin me resurse të komunikimeve elektronike 

 
1. Autoriteti, në përputhje me procedurat dhe kushtet e paraqitura në këtë ligj do të 

menaxhojë me resurset e komunikimeve elektronike. Spektri frekuencor (kanalet), 
numrat telefonik, emrat, adresat, kodi shtetëror i Internetit dhe resurset tjera të 
komunikimeve elektronike duhet të menaxhohen në përputhje me dispozitat e këtij 
ligji.  

2. Spektri frekuencor (kanalet) do të menaxhohet duke u bazuar në Planin Kombëtar 
të Radio-frekuencave dhe Planin për përdorimin e radio-frekuencave (kanaleve) 
konform planeve zhvillimore për radio komunikime.  

3. Numrat telefonik të shfrytëzuar në rrjetat publike të komunikimeve elektronike 
duhet të menaxhohen në përputhje me planin nacional të numeracionit të aprovuar 
nga Autoriteti. Autoriteti duhet të miratojë kushtet dhe procedurat për 
implementimin e “Planit nacional të numeracionit”.  

4. Autoriteti duhet të përcaktojë rregulla të qarta për menaxhimin e resurseve tjera të 
komunikimeve elektronike.  
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Neni 46 
Bazat për ndarjen dhe shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike 

 
1. Resurset e komunikimeve elektronike duhet të jepen dhe shfrytëzohen në përputhje 

me procedurat dhe kushtet e vendosura në këtë ligj, si dhe në rregulloret për 
dhënien dhe shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike të miratuara 
nga Autoriteti.  

2. Resurset e komunikimeve elektronike mund të shfrytëzohen:  
2.1. pa kurrfarë autorizimi, kur Autoriteti vendos që resurset e caktuara të 

komunikimeve elektronike mund të shfrytëzohen pa autorizim;  
2.2. pas marrjes së një autorizimi individual për shfrytëzimin e resurseve të 

komunikimeve elektronike të lëshuar nga Autoriteti, por duke u siguruar që 
resurset e komunikimeve elektronike shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe 
efektive, duke siguruar kualitetin e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike dhe shmangur interferencat e dëmshme.  

3. Autoriteti konform obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, radio-
rregulloreve, Planit Kombëtar të Radio-frekuencave, Planit për përdorimin e radio-
frekuencave (kanaleve), planeve zhvillimore radio-komunikuese, do ta bëjë 
ndarjen e radio-frekuencave (kanaleve) dhe resurseve tjera të komunikimeve 
elektronike të domosdoshme për aktivitetet që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
nacionale, sigurinë nacionale, mirëmbajtjen e rendit publik, shërbimet publike 
emergjente, mbrojtjen e kufijve shtetërorë, aviacionin civil, sigurinë hekurudhore, 
operimin e sigurt dhe stabil të sistemit energjetik nacional, si dhe për funksionet 
tjera jokomerciale të shtetit (përfshirë shtetet e huaja) dhe institucioneve të tij.  

4. Autoriteti gjatë kryerjes së funksioneve që i referohen paragrafit 3. të këtij neni 
nuk duhet të zbatojë dispozitat e neneve 47 – 52 të këtij ligji. Autoriteti duhet të 
miratojë rregulla të qarta për dhënien e resurseve të komunikimeve elektronike, të 
referuara në paragrafin 3. të këtij neni, duke u udhëhequr nga parimi i efikasitetit 
dhe efektivitetit të shfrytëzimit të frekuencave.  

5. Kohëzgjatja e të drejtave për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve 
elektronike do të caktohet nga Autoriteti. Kohëzgjatja mund të prolongohet në 
rastet kur është përcaktuar në rregulloret për dhënien dhe shfrytëzimin e resurseve 
të komunikimeve elektronike dhe në pajtueshmëri me procedurat dhe kushtet e 
përcaktuara në to.  

6. Kur shfrytëzimi i radio-frekuencave (kanaleve) është harmonizuar, është arritur 
marrëveshja për kushtet dhe procedurat për shfrytëzimin e tyre dhe pala të cilës do 
t’i jepet radio-frekuenca (kanalet) është përzgjedhur në bazë të traktateve 
ndërkombëtare dhe/ose marrëveshjeve, si dhe rregulloreve të Bashkimit Evropian, 
Autoriteti duhet t’i japë radio-frekuencat që janë subjekt i rregullave relevante. Pas 
procedurës së përgjithshme përzgjedhëse nëse të gjitha kushtet të vendosura nga 
Republika e Kosovës për shfrytëzimin e radio-frekuencave janë plotësuar, nuk 
lejohen vendosje shtesë të kushteve, kritereve ose procedurave për shfrytëzimin e 
radio-frekuencave (kanaleve), të cilat mund ta kufizojnë, modifikojnë ose vonojnë 
zbatimin korrekt të procedurës së përgjithshme për dhënien e radio-frekuencave 
(kanaleve).  
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Neni 47 
Dhënia e resurseve të komunikimeve elektronike 

 
1. Nëse Autoriteti nuk e ka përcaktuar që resursi i caktuar frekuencor mund të 

shfrytëzohet pa ndonjë autorizim individual, personi duhet që para fillimit të 
shfrytëzimit të këtij resursi të aplikojë te Autoriteti në formë përshkruese për 
ndarje të resurseve të caktuara të komunikimeve elektronike në përputhje me 
procedurat dhe kushtet e vendosura në rregulloren për ndarjen dhe shfrytëzimin e 
resurseve të komunikimeve elektronike.  

2. Kur një ndërmarrës aplikon për marrje të resurseve të komunikimeve elektronike 
pas procedurës së njoftimit për fillim të aktiviteteve te Autoriteti, ndërmarrësi 
mund në momentin e aplikimit të konfirmojë se dokumentet dhe informatat e 
ofruara Autoritetit më herët nuk kanë ndryshuar dhe se këto informata dhe 
dokumente nuk kanë nevojë të ofrohen përsëri. Nëse gjatë ushtrimit të aktiviteteve 
të ndërmarrësit ndodhin çfarëdo ndryshimesh pas njoftimit të Autoritetit për 
fillimin e aktiviteteve në bazë të akteve juridike të lëshuara nga Autoriteti, 
ndërmarrësi duhet të përditësojë dokumentet dhe informatat në momentin kur 
aplikon për marrje të resurseve të komunikimeve elektronike.  

3. Personi që kërkon radio-frekuenca (kanale) duhet t’i ofrojë Autoritetit informata 
për mundësitë dhe aftësitë e përmbushjes së obligimeve që kanë të bëjnë me 
shfrytëzimin e radio-frekuencave (kanaleve). Autoriteti duhet të përcaktojë se cilat 
informata duhet të ofrohen, si dhe procedurat për ofrimin e këtyre informatave. 
Autoriteti e ka të drejtën të refuzojë dhënien e radio-frekuencave (kanaleve) 
personit që ka dështuar të ofrojë informatat e kërkuara apo informatat e ofruara 
nuk janë konform kërkesave të bëra nga Autoriteti. 

4. Personi mund të fillojë të shfrytëzojë resurset e komunikimeve elektronike nga 
data e lëshimit të autorizimit përkatës nga Autoriteti, përveç në rastet kur është 
specifikuar ndryshe në autorizim. Autorizimi për shfrytëzim të resurseve të 
komunikimeve elektronike duhet t’iu jepet atyre personave të cilëve iu është dhënë 
resursi i komunikimeve elektronike në përputhje me procedurat dhe kushtet e 
përcaktuara nga Autoriteti.  

5. Numri i autorizimeve për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike 
duhet të jetë i palimituar, përveç në rastet kur kufizimet janë të domosdoshme për 
të siguruar shfrytëzim efektiv të radio-frekuencave (kanaleve), në rastet kur 
resurset e caktuara të komunikimeve elektronike kanë vlerë ekonomike të posaçme 
dhe/ose në rastet kur kufizimi i resurseve të komunikimeve elektronike është i 
pashmangshëm dhe arsyetohet duke u bazuar në principin e proporcionalitetit.  

6. Gjatë miratimit të vendimit për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzim 
të resurseve të komunikimeve elektronike Autoriteti duhet të:  
6.1. marrë parasysh domosdoshmërinë për maksimizimin e përfitimeve për 

shfrytëzuesit dhe inkurajimin e konkurrencës;  
6.2. ofrojë mundësinë për të gjitha palët e interesuara, përfshirë shfrytëzuesit dhe 

konsumatorët, të shprehin mendimin e veta për çfarëdo kufizimi në kuadër 
dhe në pajtueshmëri me procedurat dhe kushtet e vendosura për konsultimet 
publike të definuara në paragrafin 1. të nenit 82 të këtij ligji;  

6.3. publikojë vendimin me arsyet për kufizim të numrit të autorizimeve për 
shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike;  
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6.4. që pas vendosjes së procedurave relevante, të publikojë thirrje për palët e 
interesuara për dhënie të resurseve të komunikimeve elektronike;  

6.5. që kohë pas kohe, ose pas pranimit të ndonjë kërkese të arsyetuar nga 
personat e interesuar, të rishikojë kufizimet.  

7. Autoriteti pas konstatimit se mund të japë (ndajë) resurset e komunikimeve 
elektronike që janë subjekt i kufizimeve në aspekt të dhënies së autorizimeve, 
duhet të publikojë konkluzionet e veta dhe një thirrje për palët e interesuara për 
shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike. Autoriteti duhet të publikojë 
informatat për ndarje të resurseve të komunikimeve elektronike në pajtueshmëri të 
plotë me procedurat dhe kushtet e vendosura nga ai.  

8. Autoriteti duhet t’i publikojë informatat për aplikacionet e bëra nga personat me 
kërkesë për marrje të resurseve të komunikimeve elektronike kur numri i 
autorizimeve për shfrytëzim të atyre resurseve është i kufizuar. Rregullat për 
publikimin e informatave të tilla duhet të vendosen nga Autoriteti.  

9. Autoriteti mund të rezervojë resurse specifike të komunikimeve elektronike për të 
siguruar zhvillim adekuat të rrjetave dhe/ose shërbimeve dhe teknologjive të 
komunikimeve elektronike.  

10. Vendimi për dhënie të resurseve të komunikimeve elektronike duhet të merret, t’i 
komunikohet aplikuesit dhe të bëhet publik sa më shpejtë që është e mundur pas 
pranimit të aplikacionit të kompletuar konform kërkesave të vendosura (informatat 
dhe dokumentet e kompletuara) nga Autoriteti brenda afatit prej njëzet e një (21) 
ditëve për rastin e numrave telefonik dhe dyzet e dy (42) ditëve në rastin e radio-
frekuencave (kanaleve). Kufizimet tjera kohore duhet të aplikohen pa paragjykime 
dhe bazuar në kufizimet kohore të vendosura në traktatet ndërkombëtare dhe/ose 
marrëveshjet tjera.  

11. Nëse Autoriteti vendos që e drejta për shfrytëzim të numrave telefonik duhet të 
jepet nëpërmjet tenderit, apo ankandit, limiti maksimal kohor prej njëzet e një (21) 
ditëve i vendosur në paragrafin 10. të këtij neni duhet të zgjatet edhe për njëzet e 
një (21) ditë të tjera. Nëse Autoriteti vendosë që dhënia e radio-frekuencave 
(kanaleve) nëpërmjet tenderit apo ankandit, limiti maksimal kohor prej dyzet e dy 
(42) ditëve, i vendosur në paragrafin 10. të këtij neni, duhet të zgjatet për një 
përudhë kohore të domosdoshme për të siguruar procedura fer, të hapura, të 
arsyeshme dhe transparente për të gjitha palët e interesuara, por në çfarëdo rasti jo 
më gjatë se tetë (8) muaj. Ky kufizim kohor duhet të aplikohet pa prejudikim për 
çfarëdo kufizimi kohor të vendosur në traktatet ndërkombëtare dhe/ose 
marrëveshjet tjera. 

12. Pagesat për të shfrytëzuar të drejtën e përdorimit të resurseve të komunikimeve 
elektronike duhet të paguhen në buxhetin e shtetit nga tenderuesi i suksesshëm apo 
fituesi i ankandit. Në rastet kur tenderuesi i suksesshëm apo fituesi i ankandit e 
vonon pagesën, apo pjesë të pagesës, Autoriteti e ka të drejtën të marrë vendim për 
imponim të obligimit në tenderuesin e suksesshëm apo fituesin e ankandit që të 
bëjë pagesat në kohë të caktuar dhe të vendosë kufizime kohore për pagesat në 
fjalë. Vendimi i marrë nga Autoriteti duhet të jetë dokument ekzekutiv. Nëse 
vendimi nuk është zbatuar duhet të përcillet për ekzekutim në pajtim me 
procedurat e vendosura në legjislacionin në fuqi për procedurë penale.Vendimi 
duhet të ekzekutohet brenda afatit tre (3) vjeçar nga data e prurjes së këtij vendimi. 
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Neni 48 
Mënyrat e dhënies së resurseve të komunikimeve elektronike 

 
1. Autoriteti do t’i japë resurset e komunikimeve elektronike:  

1.1. drejtpërdrejt personit që i kërkon ato;  
1.2. nëpërmjet tenderit;  
1.3. nëpërmjet ankandit.  

 
Neni 49 

Dhënia e resurseve të komunikimeve elektronike drejtpërdrejt personit kërkues 
 
1. Autoriteti e ka të drejtën të ndajë resurset e komunikimeve elektronike në mënyrë 

të drejtpërdrejtë personit që i kërkon ato, në rastet kur plotësohet ndonjëri prej 
kushteve:  
1.1. Autoriteti nuk kufizon numrin e autorizimeve për shfrytëzim të resurseve të 

komunikimeve elektronike të kërkuara;  
1.2. pas publikimit që e bën Autoriteti për pranimin e një aplikacioni për ndarje 

të resurseve të komunikimeve elektronike, asnjë person tjetër nuk shpreh 
interes brenda afatit të caktuar kohor të përcaktuar nga Autoriteti për 
shfrytëzim të të njëjtit resurs, ose resurset e tilla janë të bollshme për t’iu 
ndarë të gjithë personave që kanë shprehur interes për atë resurs.  

2. Nëse Autoriteti pranon aplikacione për ndarje të resurseve të komunikimeve 
elektronike nga disa persona në të njëjtën kohë dhe resurset nuk mund t’iu jepen në 
të njëjtën kohë të gjithë personave që i kanë kërkuar ato, resurset e tilla duhet të 
jepen nëpërmjet tenderit, apo ankandit publik. Aplikacionet duhet të merren 
parasysh ashtu si janë pranuar brenda kohës së përcaktuar nga Autoriteti, duke 
marrë si kohë referente publikimin e informatës për pranimin e aplikacionit të parë.  

 
Neni 50 

Dhënia e resurseve të komunikimeve elektronike nëpërmjet tenderit 
 
Procedura tenderuese për dhënie të resurseve të komunikimeve elektronike duhet të 
organizohet në pajtueshmëri me procedurat e përcaktuara në rregulloret për dhënie të 
resurseve të komunikimeve elektronike të aprovuara nga Autoriteti dhe në bazë të 
kushteve të tenderit publik të miratuara nga Ministria, duke u bazuar në këtë ligj. Kushtet 
e tenderit duhet të specifikojnë kërkesat për kualifikim të tenderuesve, definojnë tregun 
në të cilin resurset e komunikimeve elektronike do të shfrytëzohen dhe vendos kushte të 
qarta për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike. Kushtet tenderuese duhet 
të specifikojnë kriteret përzgjedhëse për zgjedhjen e tenderuesve të suksesshëm. Kriteret 
e përcaktuara duhet të bazohen në njohuri të specializuara dhe në performancë efektive, 
skema të përshtatshme operimi për ofrimin e rrjetave dhe/ose shërbimeve të 
komunikimeve elektronike, çmimeve adekuate për shërbime, kufizimet kohore për 
fillimin e ofrimit të shërbimeve në treg, sasinë e investimeve, si dhe promovimin e 
konkurrencës efektive. Kur radio-frekuencat (kanalet) janë dhënë nëpërmjet tenderit, 
prioritet duhet t’iu jepet atyre tenderuesve që sigurojnë mbulueshmëri më të madhe 
gjeografike me shërbime për kohë më të shkurtër. 
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Neni 51 
Dhënia e resurseve të komunikimeve elektronike nëpërmjet Ankandit 

 
1. Rregullat e ankandit duhet të vendosen nga Autoriteti.  
2. Rregullat e ankandit duhet të specifikojnë kërkesat kualifikuese për pjesëmarrësit e 

ankandit, definojnë tregun në të cilin do të shfrytëzohen resurset e komunikimeve 
elektronike, kushtet për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike, si 
dhe sasinë minimale të resurseve të komunikimeve elektronike që duhet të blihen 
nga pjesëmarrësi në ankand.  

 
Neni 52 

Refuzimi për dhënie të resurseve të komunikimeve elektronike 
 
1. Autoriteti mund ta refuzojë dhënien e resurseve të komunikimeve elektronike nëse:  

1.1. nuk ka resurse të komunikimeve elektronike rezervë në dispozicion. Këtu 
përfshihen edhe rastet kur shfrytëzimi i resurseve të caktuara të 
komunikimeve elektronike do të pengojë shfrytëzimin e resurseve të 
komunikimeve elektronike, të cilat janë tanimë në shfrytëzim;  

1.2. aktivitetet e aplikuesit nuk janë konform me kërkesat e këtij ligji, kërkesave 
të tenderit apo ankandit, qëllimit të shfrytëzimit të resurseve të 
komunikimeve elektronike ose aplikuesi ka shfrytëzuar resurset e 
komunikimeve elektronike të ndara atij në mënyrë joefikase dhe joefektive;  

1.3. aplikuesi ka dështuar të ofrojë informatat apo dokumentet e kërkuara;  
1.4. aplikacioni nuk është konform me kërkesat e akteve ligjore;  
1.5. informatat, ose dokumentet e ofruara nga aplikuesi janë të pasakta apo të 

falsifikuara;  
1.6. aplikuesi nuk ka qenë i suksesshëm në procesin tenderues ose procesin e 

ankandit kur një procedurë e tillë është organizuar për dhënien e resurseve 
të komunikimeve elektronike;  

1.7. aplikuesi ka dështuar të bëjë pagesat relevante, apo pagesat tjera në afatin e 
përcaktuar kohor.  

2. Para marrjes së vendimit për refuzim të dhënies së resurseve të komunikimeve 
elektronike personit të caktuar, Autoriteti mund t’ia caktojë një afat kohor shtesë 
për personin për të rregulluar çështjet, të cilat e kanë detyruar Autoritetin që të 
marrë vendim refuzues. Autoriteti duhet ta informojë personin për një vendim të 
tillë duke specifikuar mangësitë dhe kohën valide gjatë së cilës personi duhet t’i 
eliminojë këto mangësi. Ky paragraf nuk duhet të aplikohet nëse për dhënien e të 
drejtës për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike është organizuar 
tender, apo ankand publik.  

 
Neni 53 

Transferi i të drejtës për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike 
 
Një person mund ta transferojë të drejtën për shfrytëzim të resurseve të dhëna të 
komunikimeve elektronike përfshirë këtu edhe transferin e qiramarrjes, përveç 
transferin e radio-frekuencave, qëllimi i të cilave është radio dhe/ose TV difuzioni tek 
personi tjetër në rastet e specifikuara nga Autoriteti. 
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Neni 54 
Shfrytëzimi i resurseve të komunikimeve elektronike 

 
1. Kushtet e vendosura në rregulloret për dhënien dhe shfrytëzimin e resurseve të 

komunikimeve elektronike dhe në autorizimet për shfrytëzim të këtyre resurseve 
duhet të jenë jodiskriminuese, transparente dhe proporcionale. Termat dhe kushtet 
e specifikuara nga aktet juridike që rregullojnë termat dhe kushtet e përgjithshme 
për pjesëmarrje në aktivitetet e komunikimeve elektronike nuk duhet të përsëriten 
në rregulloret për dhënien dhe shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve 
elektronike dhe në autorizimet për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve 
elektronike.  

2. Kushtet e vendosura në rregulloret për shfrytëzimin e radio-frekuencave (kanaleve) 
dhe në autorizimet për shfrytëzim të radio-frekuencave (kanalet) mund të 
përmbajnë vetëm:  
2.1. përcaktimin e qëllimit për dhënie (llojin e shërbimit, teknologjinë) të radio-

frekuencave (kanaleve), si dhe mbulueshmërinë dhe kërkesat për kualitet;  
2.2. shfrytëzimin efikas dhe efektiv të radio-frekuencave (kanaleve);  
2.3. kushtet teknike dhe operacionale të domosdoshme për shmangie të 

interferencave dhe për limitim të ekspozimit të publikut në përgjithësi ndaj 
rrezeve elektromagnetike, kur këto kondita dallojnë nga ato të përfshira në 
termat dhe kushtet e përgjithshme për përfshirje në aktivitetet e 
komunikimeve elektronike të miratuara nga Autoriteti;  

2.4. kohëzgjatjen maksimale për shfrytëzim të radio-frekuencave (kanaleve), 
duke specifikuar qëllimin e përdorimit të radio-frekuencave (kanaleve), 
shfrytëzimin efektiv të radio frekuencave (kanaleve) dhe amortizimin e 
investimeve;  

2.5. të drejtën për transfer të shfrytëzimit të radio-frekuencave (kanaleve) me 
iniciativë të pronarit aktual dhe kushtet për transfer të tillë. Autoriteti duhet 
të specifikojë kushtet e tilla në dokumentet autorizuese për shfrytëzim të 
radio-frekuencave (kanaleve);  

2.6. pagesat për mbikëqyrje të shfrytëzimit të radio-frekuencave (kanaleve), si 
dhe pagesat tjera në buxhetin e shtetit në përputhje me procedurat e 
vendosura në akte juridike;  

2.7. të gjitha zotimet e bëra nga personat gjatë procesit tenderues, apo 
procedurës së ankandit;  

2.8. obligimet që dalin nga traktatet relevante ndërkombëtare dhe/ose obligimet 
që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e radio-frekuencave (kanaleve);  

2.9. obligimet specifike për shfrytëzim eksperimental të radio-frekuencave 
(kanaleve).  

3. Kushtet e vendosura në rregulloret për shfrytëzim të numrave telefonik dhe në 
autorizimet për shfrytëzim të numrave telefonik mund të përmbajnë vetëm:  
3.1. përcaktimin e qëllimit (shërbimit) për të cilin shfrytëzohen numrat telefonik, 

përfshirë të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me atë shërbim dhe principet 
tarifore me çmimet maksimale që mund të aplikohen në rangun specifik 
numerik;  

3.2. shfrytëzimin efikas dhe efektiv të numrave telefonik;  
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3.3. të drejtat e parapaguesit për të mbajtur numrin telefonik;  
3.4. obligimet për të ofruar informata për shërbimet e numëratorit telefonik;  
3.5. afati maksimal kohor për shfrytëzim të numrave telefonik;  
3.6. të drejtën për transfer të shfrytëzimit të numrave telefonik me iniciativë të 

pronarit aktual dhe kushtet për transfer të tillë. Autoriteti duhet të 
specifikojë kushtet e tilla në dokumentet autorizuese për shfrytëzim të 
numrave telefonik;  

3.7. pagesat për mbikëqyrje të shfrytëzimit të numrave telefonik, si dhe pagesat 
tjera në buxhetin e shtetit në përputhje me procedurat e vendosura në akte 
juridike; 

3.8. të gjitha zotimet e bëra nga personat gjatë procesit tenderues apo procedurës 
së ankandit;  

3.9. obligimet që dalin nga traktatet relevante ndërkombëtare dhe/ose obligimet 
që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e numrave telefonik.  

4. Personat duhet të shfrytëzojnë resurset e komunikimeve elektronike në mënyrë 
efikase dhe efektive. Kriteret për shfrytëzim efikas dhe efektiv të resurseve të 
komunikimeve elektronike duhet të përshkruhen në rregulloret për dhënie dhe 
shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike dhe në autorizimet për 
shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike.  

5. Autoriteti e ka të drejtën t’i zëvendësojë resurset e dhëna të komunikimeve 
elektronike me resurset tjera të të njëjtit qëllim, duke paralajmëruar shfrytëzuesit e 
resurseve të komunikimeve elektronike nëntë (9) muaj paraprakisht ose të revokoj 
një autorizim për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike, duke 
paralajmëruar shfrytëzuesit e resurseve të komunikimeve elektronike 
tetëmbëdhjetë (18) muaj paraprakisht nëse kjo kërkohet nga obligimet e traktateve 
ndërkombëtare, aktet juridike të Bashkimit Evropian, ose qëllimi i përdorimit të 
resurseve të komunikimeve elektronike ka ndryshuar. Gjatë zbatimit të dispozitave 
të këtij paragrafi Autoriteti duhet të marrë parasysh dispozitat nga neni 55 i këtij 
ligji.  

6. Ndërmarrësit, të cilit i është ndaluar e drejta për t’u përfshirë në aktivitete të 
komunikimeve elektronike duhet t’i ndalohet, gjithashtu e drejta e shfrytëzimit të 
resurseve përkatëse të komunikimeve elektronike.  

7. Në rastet kur të drejtat individuale për shfrytëzim të radio-frekuencave janë dhënë 
për dhjetë (10) apo më shumë vite dhe të drejtat e tilla nuk mund të transferohen 
apo të jepen me qira në mes të ndërmarrësve, Autoriteti duhet të sigurojë që 
kriteret për dhënie të të drejtës individuale për shfrytëzim aplikohen dhe janë 
konform përgjatë tërë periudhës së vlefshmërisë së licencës, e posaçërisht në rastet 
kur shfrytëzuesi i të drejtës për shfrytëzim e bën një kërkesë të tillë dhe të njëjtën e 
arsyeton. Nëse këto kritere nuk janë më të aplikueshme, e drejta individuale për 
shfrytëzim të radio-frekuencave duhet të ndryshohet në autorizim të përgjithshëm 
për shfrytëzim të radio-frekuencave, pas njoftimit paraprak dhe pas një periudhe të 
caktuar kohore, ose këto të drejta duhet të bëhen të transferueshme ose të jepet 
mundësia e dhënies me qira në mes të ndërmarrësve.  

8. Autoriteti duhet të sigurojë që radio-frekuencat shfrytëzohen në mënyrë efikase 
dhe efektive në pajtim me këtë ligj. Ata duhet të sigurojnë që konkurrenca të mos 
shtrembërohet si pasojë e çfarëdo transferi apo akumulimi të së drejtës për 
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shfrytëzim të radio-frekuencave. Për këto qëllime, Autoriteti mund të ndërmarrë 
masa të përshtatshme si detyrimi i shitjes apo dhënies me qira të së drejtës për të 
shfrytëzuar radio-frekuencat.  

 
Neni 55 

Ndryshimi i kushteve për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike 
 
Të drejtat, kushtet dhe procedurat që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e resurseve të 
komunikimeve elektronike mund të ndryshohen vetëm në rastet objektivisht të 
arsyeshme dhe në mënyrë proporcionale duke marrë parasysh kushtet që kanë të bëjnë 
me transferin ose qiradhënien e të drejtës për shfrytëzim të radio-frekuencave. Njoftimi 
i duhur dhe paraprak duhet të jepet për qëllim të ndryshimeve dhe palëve me interes, 
përfshirë shfrytëzueseve dhe konsumatorëve (të cilëve) duhet t’u jepet kohë e 
mjaftueshme për të shprehur pikëpamjet e veta, por jo më pak se tridhjetë (30) ditë, 
përveç në rastet e jashtëzakonshme. Kur ndryshimet për kushtet për shfrytëzimin e 
radio-frekuencave (kanaleve) bazuar në kriteret e vendosura në aktet juridike kanë të 
bëjnë me mbulueshmërinë e territorit me sinjal radio dhe TV difuziv, apo 
ritransmetime radio TV difuzive të licencuara nga Komisioni i Pavarur për Media, 
ndryshimet e tilla duhet të koordinohen me Komisionin e Pavarur për Media. 
 

Neni 56 
Aktivitetet radio amatore dhe shfrytëzuesit tjerë të radio-stacioneve 

 
Procedura për dhënien e të drejtës për aktivitete radio amatore dhe çfarëdo aktiviteti 
tjetër për shfrytëzim të radio stacioneve, si dhe kushtet dhe procedurat për dhënie të 
autorizimeve për aktivitete të tilla duhet të vendosen nga Autoriteti. 
 

Neni 57 
Pagesat për shfrytëzim të radio frekuencave 

 
1. Pagesat e rregullta vjetore duhet të paguhen për përdorimin e spektrit të radio-

frekuencës, gjithashtu kalkulimi, si dhe shuma e pagesave, poashtu edhe mënyra e 
pagesës duhet të miratohet nga Autoriteti në përputhje me dispozitat e nën-
paragrafit 2.6. të paragrafit 2. të nenit 54 të këtij ligji.  

2. Pagesat e aprovuara sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të sigurojnë një përdorim 
optimal të spektrit të radio-frekuencës në pajtueshmëri me parimet e përmendura 
në nenin 3 të këtij ligji.  

3. Llogaritja, si dhe shuma e pagesave të referuara në autorizimin për përdorim nuk 
duhet të zbatohet tek bandet e radio-frekuencave, të cilat sipas tabelës së 
shpërndarjes së frekuencës së radios janë subjekte tek procedura e ankandit publik 
në pajtueshmëri me nenin 51 të këtij ligji, përmes së cilës shuma e pagesave për të 
drejtën për përdorim të spektrit të frekuencës duhet të përcaktohet në procedurën e 
ankandit publik.  
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KREU VIII 
NUMERACIONI, EMRAT DHE ADRESAT 

 
Neni 58 

Plani i numeracionit 
 
1. Plani i Numeracionit definon strukturën, gjatësinë dhe dhënien e numrave për qasje 

në rrjetat dhe shërbimet e komunikimeve elektronike.  
2. Autoriteti duhet ta administrojë planin e numeracionit që të:  

2.1. sigurojë strukturim efikas dhe shfrytëzim të numrave dhe serive të numrave;  
2.2. kënaqë nevojat e arsyeshme të operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike për caktim të numrave, sipas këtij ligji;  
2.3. sigurojë që caktimi dhe përdorimi i numrave bëhet në mënyrë të ndershme, 

transparente dhe jodiskriminuese.  
3. Autoriteti ruan të gjitha të dhënat, që lidhen me administrimin e planit të 

numeracionit.  
4. Autoriteti publikon caktimin e numrave dhe të serive numerike, si dhe përdoruesit 

e tyre në faqen e vet të internetit.  
 

Neni 59 
Përdorimi i numrave, i emrave dhe i adresave 

 
1. Numrat dhe seritë numerike, emrat dhe adresat nga plani i numeracionit mund të 

përdoren vetëm në bazë të vendimit të Autoritetit.  
2. Autoriteti harton rregulla edhe për caktimin dhe përdorimin e emrave dhe të 

adresave, duke synuar sigurimin e transparencës, ndershmërisë dhe të 
mosdiskriminimit të përdoruesve të tyre.  

 
Neni 60 

Bartshmëria e numrit 
 
1. Ofruesit e shërbimeve dhe/ose të rrjetave publike të komunikimeve elektronike 

duhet të sigurojnë, me shpenzime të veta dhe në pajtim me procedurat dhe kushtet 
e vendosura nga Autoriteti që parapaguesit mund t’i bartin numrat e vet në rast se 
ka ndërrim të ofruesit të shërbimeve, ndryshim të vendit të shërbimit të ofruar apo 
mënyrës së ofrimit të shërbimit.  

2. Kërkesa që të gjithë shfrytëzuesit e numrave nga plani numerik nacional për të 
mbajtur numrat e tyre në mënyrë të pavarur nga ndërmarrësi që ofron shërbime 
duhet të vlejë:  
2.1. në rast të numrave gjeografik, në lokacion të caktuar; dhe  
2.2. në rastin e numrave jo gjeografik, në çfarëdo lokacioni. Ky paragraf nuk 

vlen për bartjen e numrave ndërmjet rrjetave të shërbimeve fikse dhe 
rrjeteve mobile.  

3. Autoriteti duhet të sigurojë që çmimorja në mes të operatorëve dhe/ose ofruesve të 
shërbimeve që ka të bëjë me bartshmërinë e numrave është e bazuar në kosto. Për 
këtë qëllim, Autoriteti e ka të drejtën t’i aplikojë rregullat nga neni 40 i këtij ligji 
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tek të gjithë ndërmarrësit që i’u referohet ky nen. Tarifat që iu imponohen 
parapaguesve për të gëzuar këtë të drejtë në rast se lejohen nga Autoriteti dhe në 
pajtim me kushtet e vendosura nga ai nuk duhet të kenë efekt dekurajues për ta 
shfrytëzuar këtë të drejtë. Për këtë qëllim, Autoriteti mund të caktojë nivelin më të 
lartë të çmimit.  

 
Neni 61 

Numrat jogjeografik 
 
1. Ndërmarrësit e rrjeteve publike telefonike ose të shërbimeve telefonike të 

disponueshme për publikun janë të detyruar që, kur është e mundur teknikisht dhe 
ekonomikisht, t’u sigurojnë përdoruesve jashtë territorit të Republikës së Kosovës, 
mundësinë të bëjnë thirrje drejt numrave jogjeografikë të caktuar në Republikën e 
Kosovës, sipas planit kombëtar të numeracionit.  

2. Ndërmarrësit e rrjeteve publike telefonike, ose shërbimeve telefonike të 
disponueshme për publikun nuk janë të detyruar të plotësojnë detyrimin e 
paragrafit 1. të këtij neni, në rastet kur pala e thirrur ka vendosur, për arsye biznesi, 
të kufizojë thirrjet e gjeneruara nga zona të veçanta.  

3. Ndërmarrësit e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe të rrjeteve të 
komunikimeve publike duhet të lejojnë përdorimin e shërbimit publik telefonik 
nomadik nga përdoruesit e tyre.  

 
KREU IX 

MASAT PËR MBROJTJEN E RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE 
ELEKTRONIKE PUBLIKE 

 
Neni 62 

Mbrojtja e rrjetit nga dëmtimet 
 
Ndërmarrësi mban dokumentacion të plotë e të saktë për rrjetin e vet. Me kërkesë 
zyrtare, ndërmarrësit u japin organeve përgjegjëse sipas legjislacionit për planifikimin 
urban dhe njëri-tjetrit të dhëna për pjesë të këtij rrjeti, për të shmangur dëmtimin e 
rrjetit nga punimet nëntokësore, apo ndërtimore, ose nga ndikimet e mundshme 
elektrike, që shkakton vënia në punë e pajisjeve të tjera pranë rrjetit të komunikimeve 
elektronike. 
 

Neni 63 
Mbrojtja e rrjetit nga dëmtimet e palëve të treta 

 
1. Për ta parandaluar dëmtimin e mundshëm të rrjetit ekzistues të komunikimeve 

elektronike, çdo person fizik ose juridik, që kryen punime ndërtimi e gërmimi, 
përpara fillimit të punimeve detyrohet të njoftojë ndërmarrësit e rrjeteve të 
komunikimeve elektronike. 

2. Në rast se punimet në rrjetin ekzistues të komunikimeve elektronike duhet të 
kryhen domosdoshmërisht, të gjitha shpenzimet për mbrojtjen, shmangien ose 
riparimin e dëmtimeve të këtyre rrjeteve barten nga subjekti që kryen punimet.  

3. Mosmarrëveshjet ndërmjet palëve zgjidhen nga gjykata.  
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KREU X 
TË DREJTAT DHE INTERESAT E SHFRYTËZUESVE FUNDORË 

 
Neni 64 

Obligimet që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve për shfrytëzuesit fundor 
 
1. Autoriteti gjatë vendimmarrjes për obligimet që mund të imponohen duke u bazuar 

në nenet 33, 34, 35, 36, 37 dhe 40 të këtij ligji, si dhe obligimet, plotësimi i të 
cilave është i domosdoshëm dhe kur është e aplikueshme bazuar në nenin 38 të 
këtij ligji dhe të cilat nuk janë të mjaftueshme për operatorët që kanë fuqi të 
ndjeshme tregu në një treg relevant duhet të imponojnë obligime që janë të 
përshtatshme, duke u bazuar në natyrën e problemit të identifikuar, proporcional 
dhe të arsyetuar në bazë të objektivave që duhet arritur, përfshirë kërkesat që 
ndërmarrësi të mos aplikojë çmime ekcesive, pengon hyrjen në treg apo kufizon 
konkurrencën duke vendosur çmime grabitqare, tregojnë preferenca ndaj 
shfrytëzuesve specifik, apo paketojnë shërbimet në mënyrë të paarsyeshme, 
gjithashtu edhe obligime për të siguruar kualitet të shërbimeve të vendosura nga 
Autoriteti. Për t’i mbrojtur interesat e shfrytëzuesve fundorë dhe promovuar 
konkurrencën efektive, Autoriteti ka të drejtën të vendosë nivelet më të larta të 
çmimit, ndërmarrë masa për kontrollim të tarifave individuale dhe të imponojë 
obligime për orientim të tarifave kah kostot apo çmimet në tregjet e krahasueshme. 
Kur një ndërmarrësi i imponohen obligime për orientim të tarifave kah kostot, 
dispozitat e paragrafit 4. të nenit 40 të këtij ligji duhet aplikuar mutatis mutandis.  

2. Autoriteti duhet të sigurojë që kur rregullimi i tarifave, apo obligimet tjera 
relevante i imponohen ndonjë ndërmarrësi që ky ndërmarrës t’i mirëmbajë kostot 
kontabël në pajtim me rregullat e vendosura nga Autoriteti. Ky ndërmarrës në afat 
të caktuar nga Autoriteti duhet ta përgatis sistemin kontabël të kostove, publikojë 
përshkrimin e tij dhe ta dorëzojë atë tek Autoriteti, në pajtim me sistemin e kostove 
kontabël. Sistemi i kostove kontabël duhet të jetë konform me rregullat e kostove 
kontabël të vendosura nga Autoriteti. Autoriteti e ka të drejtën që të vendosë 
sistemin e kostove kontabël, formatin dhe metodologjinë kontabël që do të 
përdoret nga ndërmarrësit ose nga ndërmarrësi i veçantë që ka fuqi të ndjeshme 
tregu në ndonjë treg relevant. Autoriteti duhet të publikojë sistemin kontabël në 
ueb faqen e vet. Pajtueshmëria e kostove kontabël me rregullat e kostove kontabël 
dhe aktet tjera juridike dhe me sistemet e kostove kontabël dhe/ose metodologjitë 
kontabël dhe/ose formatet e përgatitura nga ndërmarrësi dhe/ose të vendosura nga 
Autoriteti duhet të verifikohen nga një auditim. Mendimi i auditorit duhet të 
publikohet çdo vit në pajtim me rregullat e vendosura nga Autoriteti.  

 
Neni 65 

Transparenca dhe publikimi i informacionit 
 
1. Ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike duhet të publikojnë, të 

bëjnë transparente, të krahasojnë dhe në mënyrë adekuate dhe të përditësuar të 
informojnë për tarifat dhe çmimet e aplikuara, për të gjitha pagesat deri në 
përfundim të kontratës dhe për përfundimin e kontratës dhe për termat dhe kushtet 
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standarde që kanë të bëjnë me qasje dhe shfrytëzim të shërbimeve që ofrohen nga 
ata për shfrytëzuesit fundorë dhe konsumatorët në pajtim me rregullat për publikim 
të informatave dhe dërgim te Autoriteti, përfshirë këtu qëllimin dhe përmbajtjen e 
informatave, kufizimet kohore, formën dhe metodën e publikimit dhe/ose dërgimit 
dhe rregullat për kontroll kualiteti.  

2. Autoriteti duhet të inkurajojë ofrimin e informacionit krahasues që t’u mundësojë 
përdoruesve fundorë dhe konsumatorëve ta bëjnë një vlerësim të pavarur të kostos 
së pakove alternative të shërbimeve, si për shembull duke përdorur udhëzues 
interaktivë, ose teknika të ngjashme. Kur një mjet i tillë nuk ofrohet në treg pa 
pagesë, apo me një çmim të arsyeshëm, Autoriteti mund të vendosë për të krijuar 
udhëzues, apo mundësi teknike të tilla nëpërmjet prokurimit apo duke përdorur 
resurse të veta të brendshme. Palët e treta do të kenë të drejtën të përdorin, pa 
pagesë, informacionin e publikuar nga ndërmarrësit që ofrojnë rrjete të 
komunikimit elektronik dhe/ose shërbimeve publike të komunikimit elektronik për 
qëllim të shitjes ose mundësimit të udhëzuesve të tillë interaktiv ose teknikave të 
ngjashme. 

3. Ofruesit e shërbimeve dhe rrjetave të komunikimeve elektronike publike, përveç 
tjerash duhet të:  
3.1. i’u ofrojnë informata parapaguesve për tarifat e aplikuara për çfarëdo numri 

dhe shërbimi që ka të bëjë me kushte specifike të çmimeve; kur kemi të 
bëjmë me kategori individuale shërbimesh Autoriteti mund të kërkojë që 
informatat e tilla të jepen para se lidhja të vendoset;  

3.2. informojë parapaguesit për çfarëdo ndryshimesh për qasje në shërbime 
emergjente dhe për vendndodhjen e thirrësit për shërbimet për të cilat janë 
parapaguar;  

3.3. informojë parapaguesit për çfarëdo ndryshimi të kushteve që limitojnë 
qasjen dhe/ose shfrytëzimin e shërbimeve dhe aplikacioneve, kur 
kushtëzimet e tilla lejohen me legjislacion nacional;  

3.4. ofrojë informata për çfarëdo procedure që ndërmerret nga ofruesi i 
shërbimeve për matje dhe menaxhim të trafikut për të shmangur ngarkesat, 
apo mbingarkesat e linkut dhe se si këto procedura mund të ndikojnë në 
kualitetin e shërbimit;  

3.5. informojë parapaguesit për të drejtat për të vendosur për përfshirje, ose 
mospërfshirje të të dhënave personale në informatorët telefonikë dhe për 
llojin e të dhënave për të cilat bëhet fjalë konform këtij ligji dhe 
legjislacionit të BE-së për mbrojtje të të dhënave dhe privatësi në 
komunikime elektronike  

3.6. informojë rregullisht parapaguesit me nevoja të veçanta për detalet e 
produkteve të dizajnuara për ta.  

4. Autoriteti mund të kërkojë nga ofruesit e shërbimeve dhe rrjetave të 
komunikimeve elektronike publike ta informojnë publikun me informata që kanë 
rëndësi publike, pa pagesë, për parapaguesit ekzistues apo ata të rinj në mënyrë të 
njëjtë sikurse parapaguesit e rregullt. Në këto raste informatat e tilla ofrohen nga 
autoritetet relevante publike në format të standardizuar dhe përveç tjerash duhet të 
përmbajnë këto çështje:  
4.1. përdorimet më të shpeshta të shërbimeve të komunikimeve elektronike për 
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të kryer aktivitete të paligjshme apo për të shpërndarë përmbajtje të 
dëmshme, posaçërisht kur kemi të bëjmë me të drejtat dhe liritë e të tjerëve, 
përfshirë të drejtën e autorit dhe të drejtat e ngjashme, si dhe konsekuencat 
legale për to; dhe  

4.2. mënyrat për mbrojtje nga rreziqet që kanë të bëjnë me siguri personale, 
privatësi dhe të dhëna personale kur shfrytëzohen shërbimet e 
komunikimeve elektronike.  

 
Neni 66 

Të drejtat dhe obligimet e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 
dhe shfrytëzuesve fundorë 

 
1. Kur shfrytëzuesit fundor i ofrohet pajisja fundore falas, apo me pagesë, e cila është 

më e ultë sesa çmimi blerës, ofruesi i shërbimeve të komunikimeve elektronike 
publike duhet të vendosë në kontratë për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike diferencën e çmimit të kësaj pajisjeje me dhe pa çmim të shërbimit, si 
dhe periudhën kohore dhe mënyrën në të cilën do të bëhet kompensimi i kësaj 
diference.  

2. Ofruesi i shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet të ekzaminojë të gjitha 
aplikacionet, propozimet dhe ankesat që i pranon dhe kanë të bëjnë me shërbimet e 
komunikimeve elektronike të ofruara apo që pretendohet të ofrohen nga ai dhe të 
përgjigjet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data e pranimit.  

3. Ofruesi i shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet të informojë pa pagesë 
parapaguesit për shërbimet e ofruara dhe për tarifat dhe çmimet, nëse këtë e kërkon 
parapaguesi.  

4. Ofruesit e shërbimeve telefonike publike që ofrojnë qasje në rrjetën telefonike 
publike duhet të ofrojnë edhe shërbime ndihmëse asistuese për shfrytëzuesit 
fundorë. Autoriteti duhet të aprovojë rregulloren për ofrimin e shërbimeve të 
asistencës nga ofruesit e shërbimeve.  

5. Ndërmarrësve që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike nuk 
iu lejohet që palëve të treta t’u jepen informata për numrin, vendin dhe pronësinë e 
pajisjeve fundore, përveçse në rastet kur Autoriteti merr vendim ndryshe për t’i 
kryer obligimet e veta dhe obligimet që i kryejnë organet tjera përgjegjëse për 
mbarëvajtjen e rendit dhe qetësisë publike të identifikuara me vendim nga 
Autoriteti për t’i kryer obligimet e veta, por edhe në rastet tjera kur ligjet e 
përcaktojnë një gjë të tillë.  

6. Të gjithë ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve 
elektronike publike duhet të sigurojnë që në përputhje me procedurat dhe kushtet e 
vendosura nga Autoriteti që parapaguesit dhe/ose shfrytëzuesit, përfshirë këtu edhe 
shfrytëzuesit me nevoja të veçanta dhe shfrytëzuesit e telefonave për qasje publike 
janë në gjendje të thërrasin shërbimet emergjente falas dhe pa pasur nevojë për të 
shfrytëzuar çfarëdo mjeti pagese.  

7. Ofruesit e shërbimeve telefonike publike duhet t’ua mundësojnë parapaguesve në 
bazë të kërkesës së tyre mundësinë për të zgjedhur planin e pagesës kur pagesat për 
shërbime telefonike publike bëhen në bazë të kalkulimit për çdo sekondë, përveç 
në rastet kur ofruesi i shërbimeve telefonike publike shfrytëzon sasinë e të dhënave 
për pagesë të komunikimeve me të dhëna.  
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Neni 67 
Regjistrimi i parapaguesve 

 
1. Ndërmarrësit e rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike janë të 

obliguar që të regjistrojnë të gjithë parapaguesit, pavarësisht a janë me kontratë 
apo të parapaguar, para aktivizimit të shërbimit.  

2. Formatin me të dhënat e obligueshme që jepen nga parapaguesit për të mundësuar 
regjistrimin e tyre në bazë të këtij neni e definon Autoriteti.  

 
Neni 68 

Ruajtja dhe administrimi i të dhënave personale për qëllime të ndjekjes penale 
 
1. Pavarësisht definicioneve tjera në këtë ligj, ndërmarrësit e rrjetave dhe shërbimeve 

të komunikimeve elektronike publike janë të obliguar të ruajnë dhe të 
administrojnë për një periudhë jo më gjatë se një (1) vit skedaret e të dhënave për 
parapaguesit e vet duke u referuar në paragrafin 2. të këtij neni. Kjo ruajtje duhet të 
paguhet nga fondet shtetërore në pajtueshmëri me procedurat e vendosura nga 
Qeveria.  

2. Ndërmarrësit të cilët ofrojnë rrjeta të komunikimeve elektronike dhe/ose shërbime 
duhet të sigurojnë që ruhen kategoritë e të dhënave si në vijim: 
2.1. të dhënat e nevojshme për të gjetur dhe identifikuar resursin e komunikimit 

në lidhje me rrjetin e telefonisë fikse dhe telefonisë mobile:  
2.1.1. numri i telefonit thirrës;  
2.1.2. emrin dhe adresën e parapaguesit ose përdoruesit të regjistruar;  

2.2. të dhënat që kanë të bëjnë me qasjen nga Interneti, me email adresën e 
Internetit dhe me telefoninë përmes Internetit:  
2.2.1. ID e ndarë e përdoruesit;  
2.2.2. ID e përdoruesit dhe numrin e ndarë të telefonit të secilës hyrje 

komunikuese të rrjetit të telefonave publik;  
2.2.3. emrin dhe adresën e parapaguesit, apo përdoruesit të regjistruar për 

të cilin është ndarë një adresë e Protokollit të Internetit (IP), një ID e 
përdoruesit apo numër i telefonit që i është ndarë atij në kohën e 
komunikimit;  

2.3. të dhënat e domosdoshme për të identifikuar destinimin e komunikimit që 
kanë të bëjnë me rrjetën e telefonisë fikse dhe asaj mobile:  
2.3.1. numrat e thirrur (numrat e telefonit të thirrur), dhe, në rastet e 

përfshirjes së shërbimeve plotësuese siç janë: bartja e thirrjes ose 
transferi i thirrjes, numri apo numrat tek të cilët është rutinuar 
thirrja;  

2.3.2. emri(at) dhe adresa(t) e parapaguesit(ve) ose përdoruesit(ve).  
2.4. të dhënat që kanë të bëjnë me e-mail adresën e Internetit dhe telefoninë 

përmes Internetit:  
2.4.1. ID e përdoruesit ose numri i telefonit të marrësit të synuar të një 

thirrje të telefonisë përmes Internetit;  
2.4.2. emri(at) dhe adresa(t) e parapaguesit(ve) ose përdoruesit(ve) të 

regjistruar dhe ID e përdoruesit të marrësit të synuar të 
komunikimit;  
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2.5. të dhënat e domosdoshme për të identifikuar datën, kohën dhe zgjatjen e 
komunikimit:  
2.5.1. sa i përket telefonisë së rrjetit fiks dhe atij mobil, data dhe koha e 

fillimit dhe e mbarimit të komunikimit;  
2.6. të dhënat që kanë të bëjnë me qasjen në Internet, e-mail adresa e Internetit, 

dhe telefoninë përmes Internetit:  
2.6.1. data dhe koha e kyqjes dhe çkyqjes së shërbimit të qasjes së 

Internetit, duke u bazuar në zonën e saktë kohore, bashkë me IP 
adresën, qoftë dinamike apo statike, e ndarë nga Ofruesi i shërbimit 
të qasjes së Internetit, si dhe ID e përdoruesit të parapaguesit ose 
përdoruesit të regjistruar;  

2.6.2. data dhe koha e kyçjes dhe çkyçjes në shërbimin e e-mailit ose 
shërbimin e telefonisë përmes Internetit, duke u bazuar në zonën e 
saktë kohore;  

2.7. të dhënat e domosdoshme për të identifikuar llojin e komunikimit:  
2.7.1. lidhur me telefoninë e rrjetit fiks dhe telefonisë mobile: shërbimi i 

përdorur i telefonit;  
2.7.2. sa i përket e-mailit të Internetit dhe telefonisë përmes Internetit: 

Shërbimi i Internetit të përdorur;  
2.8. të dhënat e domosdoshme për të identifikuar pajisjen komunikuese të 

përdoruesit ose për çfarë pretendon të jetë pajisja.  
2.9. në lidhje me telefoninë e rrjetit fiks, numrat e telefonit të thirrësit dhe të të 

thirrurit;  
2.10. në lidhje me telefoninë mobile;  
2.11. numrat e telefonit të thirrësit dhe të të thirrurit;  
2.12. numri identifikues internacional i shfrytëzuesit mobil (ang.IMSI) i palës 

thirrëse;  
2.13. numri identifikues internacional i pajisjes mobile (ang. IMEI) i palës 

thirrëse;  
2.14. numri IMSI i palës së thirrur;  
2.15. numri IMEI i palës së thirrur;  
2.16. në rastin e shërbimeve parapaguese anonime, data dhe koha kur është bërë 

aktivizimi i këtij shërbimi dhe emërtimi i lokacionit (ID e celulës) prej të 
cilës është bërë aktivizimi i shërbimit.  

2.17. të dhënat që kanë të bëjnë me qasjen në Internet, e-mail adresa e Internetit, 
dhe telefoninë përmes Internetit:  

2.18. numri i telefonit i thirrësit për lidhje dial-up;  
2.19. linja digjitale e shfrytëzuesit (ang. DSL) ose ndonjë vend tjetër ku është 

iniciuar komunikimi;  
2.20. të dhënat e domosdoshme për të identifikuar lokacionin e pajisjes 

komunikuese mobile:  
2.20.1. emërtimi i lokacionit (ID e celulës) në fillim të komunikimit;  

2.21. të dhënat që identifikojnë lokacionin gjeografik të celulave duke u referuar 
nga emri i lokacionit të tyre (ID e celulës) gjatë periudhës në të cilën të 
dhënat komunikuese kanë qenë në dispozicion.  

3. Të dhënat e listuara në paragrafin 2. të këtij neni, duhet t’iu vihen në dispozicion 
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edhe në formë elektronike dhe pas kërkesës së tyre autoriteteve përgjegjëse, siç 
përshkruhet në legjislacionin për Procedurë Penale në fuqi.  

 
Neni 69 

Kualiteti i shërbimeve komunikuese publike 
 
1. Ndërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike janë 

të detyruar ta publikojnë informacionin e duhur, të krahasueshëm dhe të 
përditësuar për cilësinë e shërbimeve të ofruara prej tyre.  

2. Autoriteti, në bazë të një rregulloreje të veçantë, përcakton treguesit e cilësisë së 
shërbimit.  

 
Neni 70 

Asistenca e operatorit 
 
1. Ndërmarrësit janë të detyruar të organizojnë dhe t’i kenë funksionale shërbimet e 

asistencës për shfrytëzuesit e fundëm, madje të përdorin të gjitha mjetet e 
mundshme për të informuar shfrytëzuesit e fundëm për këto shërbime e për 
mundësinë e përdorimit të tyre, si dhe për pagesat eventuale, nëse këto shërbime, 
tërësisht ose pjesërisht, ofrohen me pagesë.  

2. Të gjithë shfrytëzuesit fundorë, që kanë qasje në rrjetin e komunikimeve 
elektronike publike, duhet të kenë qasje në shërbimet e asistencës të ofruar nga 
ndërmarrësi.  

 
Neni 71 

Faturimi i detajuar 
 
1. Ndërmarrësit janë të detyruar t’u ofrojnë parapaguesve të tyre, për shërbimet 

telefonike të mundshme për publikun, faturë të detajuar, me qëllim që t’u 
mundësojë kontrollin mbi shumën e faturuar.  

2. Në faturën e përmendur në paragrafit 1. të këtij neni mund të mos përfshihen 
thirrjet drejt numrave pa pagesë dhe thirrjet drejt numrave të emergjencës.  

3. Fatura e detajuar për shërbimet telefonike publike duhet të përfshijë, së paku 
elementet e mëposhtme: 
3.1. periudhën e faturimit;  
3.2. pagesën fikse mujore për shërbimin;  
3.3. llojin dhe shumën e të gjitha pagesave të tjera të mundshme për periudhën e 

faturimit;  
3.4. numrat e thirrur, datën, orën, si dhe kohëzgjatjen e bisedave të kryera;  
3.5. pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer.  

 
Neni 72 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve bazuar në ankesat e shfrytëzuesve fundorë 
 
1. Në rast të mosmarrëveshjeve në mes të ofruesit të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike dhe shfrytëzuesit fundorë, shfrytëzuesi fundorë ka të drejtë t’i drejtohet 
Autoritetit për zgjidhje të mosmarrëveshjes para se çështja të shkojë në procedurë 
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gjyqësore. Shfrytëzuesi fundorë ka të drejtë që drejtpërdrejt t’i drejtohet gjykatës.  
2. Paragrafët 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 të nenit 84 të këtij ligji duhet të 

aplikohen mutatis mutandis për zgjidhjen e konflikteve bazuar në ankesat nga 
shfrytëzuesit fundorë.  

3. Nëse shfrytëzuesi fundor i drejtohet drejtpërdrejt Autoritetit, pa shkuar fillimisht te 
ofruesi i shërbimeve të komunikimeve elektronike, Autoriteti duhet të marrë masa 
për t’i pajtuar palët. Autoriteti nuk do të marrë parasysh ankesën, nëse ofruesi i 
shërbimeve të komunikimeve elektronike propozon në afat të caktuar kohor nga 
Autoriteti marrëveshje kompromisi dhe shfrytëzuesi e pranon propozimin, apo nuk 
e refuzon atë në afatin e caktuar nga Autoriteti.  

4. Vendimi i lëshuar nga Autoriteti që ka të bëjë me ankesën mund të apelohet në 
gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga data e marrjes së 
vendimit.  

5. Autoriteti duhet të vendosë rregulla për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bazuar në 
ankesat e bëra nga shfrytëzuesit fundorë. Rregullat duhet ta përmbajnë formën, 
përmbajtjen dhe mënyrën e skedimit të ankesave të tilla. Dorëzimi i ankesës, 
mbledhja e fakteve, si dhe procesi i pajtimit dhe procedurat e zgjidhjes së konfliktit 
duhet të jenë pjesë e rregullave të lëshuara nga Autoriteti.  

 
Neni 73 

Kufizimi ose ndërprerja e qasjes 
 
1. Ndërmarrësit, që ofrojnë qasje në rrjetet e komunikimeve elektronike publike, 

mund ta kufizojnë ose ndërpresin përkohësisht qasjen në shërbimet e tyre, pa 
miratimin paraprak të shfrytëzuesve, nëse kjo është e nevojshme për përmirësimin, 
modernizimin, mirëmbajtjen apo për probleme teknike në rrjet.  

2. Ndërmarrësit duhet të njoftojnë Autoritetin dhe shfrytëzuesit për kufizimet apo 
ndërprerjet e shërbimit, të cilat do të zgjasin më shumë se një (1) orë. Ky njoftim 
bëhet:  
2.1. të paktën dyzet e tetë (48) orë më parë, në rast të një përmirësimi, 

modernizimi ose mirëmbajtjeje të planifikuar të rrjetit;  
2.2. sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se dyzet e tetë (48) orë, pas 

ndodhjes së kufizimit apo ndërprerjes së shkaktuar nga defekte apo dëmtime 
të rrjetit.  

3. Ndërmarrësit duhet të informojnë Autoritetin për kufizimin apo ndërprerjen e 
qasjes sipas kushteve të paraqitura në paragrafin 4. të këtij neni.  

4. Autoriteti duhet të ketë të drejtën të miratojë kushtet dhe procedurat për paraqitjen 
e informacionit të Autoritetit tek përdoruesit fundorë në rast të kufizimit apo 
ndërprerjes së qasjes. 

5. Ndërmarrësit duhet t’i marrin të gjitha masat e nevojshme që ta bëjnë sa më të 
shkurtër kohën e kufizimit, ose të ndërprerjes. 

 
Neni 74 

Shkyçja e parapaguesit 
 
1. Ndërmarrësit që ofrojnë qasje në rrjetet e komunikimeve elektronike publike mund 

ta kufizojnë qasjen në shërbimet e tyre dhe/ose mund ta ndërpresin lidhjen e 
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parapaguesit, apo mund të ndërpresin kontratën me parapaguesin vetëm në rast se 
parapaguesi nuk përmbush kushtet e kontratës, apo nuk kryen pagesat, sipas 
kushteve të përcaktuara në kontratë.  

2. Ndërmarrësit duhet të përcaktojnë qartë dhe me detaje në kushtet e kontratës rastet 
kur bëhet kufizimi, ndërprerja e shërbimit apo ndërprerja e kontratës.  

3. Në rastet e mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga parapaguesi, 
ndërmarrësit janë të detyruar t’i dërgojnë një njoftim, me shkrim, brenda një 
intervali të arsyeshëm kohor, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë nga dita kur 
operatori ka identifikuar shkeljen, me qëllim që parapaguesi të mund të plotësojë 
detyrimet kontraktuale.  

4. Ndërmarrësit nuk janë të detyruar të njoftojnë paraprakisht parapaguesit për masat 
e marra, në rast se shkelja e evidentuar e kontratës:  
4.1. shkakton një kërcënim serioz të rendit e të sigurisë publike, shëndetit dhe 

mjedisit;  
4.2. shkakton një dëmtim serioz fizik, material ose funksional të rrjetit.  

5. Nëse parapaguesi kundërshton shumën e faturuar, ndërmarrësi mund të mos 
veprojë sipas paragrafit 1. të këtij neni, deri në arritjen e një vendimi përfundimtar, 
kur parapaguesi do të jetë i detyruar të paguajë brenda një afati të caktuar kohor.  

6. Nëse është teknikisht e mundur, operatorët janë të detyruar të kufizojnë qasjen 
vetëm në ato shërbime për të cilat parapaguesi ka shkelur kushtet e kontratës, 
përveç rasteve kur parapaguesi abuzon, ose, në mënyrë të përsëritur, kryen me 
vonesë ose nuk paguan faturat.  

7. Ndërmarrësve u ndalohet të kufizojnë qasjen për përdorimin e numrave të 
emergjencës.  

 
KREU XI 

KOMUNIKIMET ELEKTONIKE NË RASTE TË VEÇANTA 
 

Neni 75 
Masat e jashtëzakonshme për sigurimin e ofrimit të shërbimeve 

 
1. Ndërmarrësit detyrohen që, me rrjetet dhe shërbimet, të përballojnë nevojat e 

shtetit në situatë të jashtëzakonshme dhe kur e kërkojnë interesat e mbrojtjes 
kombëtare e të sigurisë së rendit publik.  

2. Ndërmarrësit, që ofrojnë qasje në rrjetet e komunikimeve elektronike publike dhe 
shërbime të komunikimeve elektronike për publikun, hartojnë dhe paraqesin te 
Autoriteti planin, për të siguruar integritetin e rrjetit të komunikimeve publike dhe 
për qasje në shërbimet e komunikimeve publike, të zbatueshëm në situata të 
jashtëzakonshme. Në kuptim të këtij ligji, me situatë të jashtëzakonshme kuptojmë 
dëmtimet e rënda të rrjetit, fatkeqësitë natyrore, gjendjen e emergjencës, ose 
gjendjen e luftës.  

3. Planet, sipas paragrafit 2. të këtij neni, duhet të sigurojnë qasje të pandërprerë dhe 
përdorimin e numrave të emergjencës.  

4. Planet detyrojnë ndërmarrësit të zbatojnë masat emergjente përgjatë gjithë 
kohëzgjatjes së situatës së jashtëzakonshme.  

5. Ministri, në bashkëpunim me strukturat e tjera, të caktuara me ligj për trajtimin e 
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situatave të jashtëzakonshme dhe me Autoritetin, i propozon Qeverisë masat, që 
duhet të përfshihen në planet e veprimit, sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

6. Ofruesit e shërbimeve dhe rrjetave të komunikimeve elektronike duhet dhënë 
prioritet absolut komunikimeve për shërbime emergjente dhe të sigurojnë qasje të 
pandërprerë institucioneve që ofrojnë shërbime të thirrjeve emergjente, përfshirë 
këtu çfarëdo komunikimi që ka të bëjë me sigurinë tokësore, ajrore, hapësinore dhe 
gjithashtu komunikimeve epidemiologjike me urgjencë ekstreme siç definohen nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shfrytëzuesit e radio-stacioneve duhet të 
sigurojnë pranimin e sinjaleve dhe mesazheve për raste fatkeqësie nga cilido resurs 
dhe duke iu dhënë prioritet absolut, përgjigjur me shpejtësi dhe duke ndërmarrë 
veprime të menjëhershme.  

 
Neni 76 

Bashkëpunimi i ndërmarrësve në raste të veçanta 
 
1. Ndërmarrësit duhet të bashkëpunojnë ndërmjet tyre dhe me organizatat qeveritare, 

ndërqeveritare dhe jofitimprurëse për përdorimin e resurseve të komunikimeve 
elektronike, për lehtësimin dhe përballimin e rasteve të veçanta:  
1.1. duke vendosur pajisje të komunikimit tokësor dhe satelitor për 

parandalimin, mbikëqyrjen dhe sigurimin e parandalimit të dëmeve 
natyrore, fatkeqësive në përgjithësi e atyre shëndetësore në veçanti;  

1.2. duke informuar për fatkeqësitë natyrore dhe shëndetësore, nëpërmjet 
organizatave përkatëse dhe dhënien e informatave publikut, veçanërisht në 
komunitetet që rrezikohen më tepër;  

1.3. duke vendosur dhe vënë në punë shërbimet e komunikimeve elektronike 
fleksibile, që përdorin organizatat humanitare.  

2. Për lehtësimin e realizimit të masave të mësipërme, ndërmarrësit mund të lidhin 
marrëveshje të veçanta dhe të vendosin pagesa të veçanta ose të nënshkruajnë 
shtesa në marrëveshjet ekzistuese.  

 
Neni 77 

Ofrimi i shërbimeve universale gjatë grevave 
 
Ofruesit e shërbimit universal janë të obliguar që paraprakisht të caktojnë punonjësit të 
cilët gjatë grevave do të sigurojnë në mënyrë të pandërprerë shërbimin universal, ose 
kryerjen e obligimeve sipas nenit 76 të këtij ligji. 
 

KREU XII 
FUNKSIONIMI I AUTORITETIT 

 
Neni 78 

Statusi dhe Bordi 
 
1. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është person juridik, publik. 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare drejtohet nga Bordi, i cili është 
i pavarur në marrjen e vendimeve dhe funksionon në bazë të statutit dhe 
rregullores së brendshme, të miratuar nga Bordi.  
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2. Anëtarët dhe Kryetarin e Bordit me rekomandim të Ministrit i propozon Qeveria 
dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  

3. Kur mandati i anëtarit të Bordit i përfundon, i njëjti vazhdon të kryejë funksionet e 
tij derisa të zgjidhet anëtari i ri i Bordit, në pajtim me paragrafin 1. dhe 2. të këtij 
neni.  

4. Bordi i Autoritetit përbëhet nga pesë (5) anëtarë, njëri prej të cilëve është Kryetar. 
Mandati i anëtarëve të Bordit është pesë (5) vjeçar. Anëtari i Bordit nuk mund të 
shërbejë me shumë se dy (2) mandate. Kryetari, udhëheqë takimet dhe aktivitetet e 
bordit, dhe merr përgjegjësinë për administrimin e Autoritetit. 
4.1. Kryetari do të: 

4.1.1. përfaqësojë Autoritetin; 
4.1.2. drejtojë mbledhjet e Bordit; 
4.1.3. nënshkruajë vendimet dhe dokumentet tjera të Autoritetit; 
4.1.4. mbikëqyrë përzgjedhjen, punësimin, përfundimin dhe drejtimin e 

përgjithshëm të stafit; dhe 
4.1.5. kryejë punë tjera që parashikohen në këtë ligj, në legjislacionin 

tjetër në fuqi, si dhe në Statutin e Autoritetit. 
4.2. Në mungesë të Kryetarit të Autoritetit, sipas nenit 80 të këtij ligji, Bordi 

cakton njërin nga anëtaret e Bordit, si ushtrues detyre i Kryesuesit për një 
periudhë gjashtë (6) mujore.  

5. Anëtarët e Bordit duhet të jenë specialistë, me arsim të lartë, të kualifikuar, që 
kanë, të paktën, shtatë (7) vjet përvojë pune dhe të jenë përfaqësues nga sektori i 
komunikimeve elektronike, i ekonomisë dhe i drejtësisë.  

6. Secili anëtar i Bordit, pas emërimit, duhet të japë dorëheqje nga çdo post ose 
funksion zyrtar, të tërhiqet nga çdo veprimtari private fitimprurëse, si dhe të shesë 
e të shlyejë çdo interes financiar, që mund të ketë në ndërmarrje, që ushtrojnë 
veprimtari komerciale nën juridiksionin e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike 
dhe Postare.  

7. Asnjë anëtar i Bordit nuk ka të drejtë brenda periudhës një (1) vjeçare pas 
përfundimit të mandatit si anëtar i Bordit të punësohet në pozita menaxheriale apo 
audituese të ndërmarrjeve që kanë qenë të mbikëqyrura apo kontrolluara nga 
Autoriteti.  

8. Pas ndarjes zyrtare nga Bordi, një person apo ndërmarrësi në të cilën anëtari i 
Bordit ose të afërmit e tij, ose anëtarët e familjes kanë më shumë se dhjetë përqind 
(10%) të aksioneve në formë kapitali apo në formë materiali tjetër, ose janë të 
punësuar në struktura menaxheriale ose institucione auditi, nuk do të kenë të drejtë 
që gjatë periudhës një (1) vjeçare të hyjnë në marrëdhënie kontraktuale me 
Autoritetin ose të kërkojnë privilegje individuale të ofruara nga Autoriteti për një 
periudhë një (1) vjeçare, menjëherë para lëshimit të shërbimit.  

9. Kufizimet e përcaktuara nga paragrafi 7. i këtij neni nuk aplikohen kur kontrata 
është arritur para se personi është bërë pjesë e Bordit, gjithashtu edhe për kontratat 
që janë dhënë nëpërmjet tenderit publik dhe për kontratat që nuk kalojnë vlerën 
dhjetë mijë (10,000) Euro në vit.  

10. Nuk mund të jetë anëtar i Bordit:  
10.1. personi, bashkëshorti ose të afërmit deri në shkallë të dytë, që kanë lidhje 

me anëtarët e Qeverisë;  
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10.2. personi që është dënuar më shumë se gjashtë (6) muaj me burg nga gjykata 
për kryerjen e një vepre penale, me vendim të formës së prerë;  

10.3. personi, që është debitor, kreditor ose aksionar në një shoqëri, e cila i 
nënshtrohet kuadrit rregullator të Autoritetit;  

10.4. personi, që përjashtohet me ligj për të mbajtur poste publike shtetërore.  
 

Neni 79 
Vendimmarrja dhe struktura e Bordit 

 
1. Bordi merr vendimet me shumicë votash, kur janë të pranishëm të paktën tre (3) 

anëtarë. Secili anëtar, duke përfshirë edhe kryesuesin, ka të drejtën e një vote dhe 
votat e shumicës së votuesve duhet të jenë prezentë për çfarëdo çështjeje që ka të 
bëj me punën e Autoritetit. Në rast se ndodh bllokim i votimit, si rezultat i votave 
të barabarta, atëherë vota e kryesuesit ka peshë më të madhe dhe është vendimtare.  

2. Bordi i Autoritetit merr vendime në emër të Autoritetit.  
3. Në rast të konfliktit të interesit sipas Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit 

në ushtrimin e funksioneve publike në Republikën e Kosovës, në procesin e 
votimit nuk marrin pjesë anëtarët e Bordit të Autoritetit.  

4. Anëtarët e Bordit nuk e kanë statusin e shërbyesit civil. Anëtarët e Bordit paguhen 
në bazë të skemës së pagave dhe mëditjeve për anëtarët e Bordeve të Pavarura dhe 
miratohet nga Kuvendi i Kosovës për çdo vit me Ligjin e Buxhetit vjetor deri në 
nxjerrjen e ligjit për pagat e funksionarëve publik ose ligji tjetër që rregullon këtë 
fushë.  

5. Statusi i stafit profesional të Autoritetit trajtohet sipas Ligjit për shërbimin civil të 
Republikës së Kosovës dhe paguhen sipas Ligjit për pagat e nëpunësve civil.  

6. Struktura organizative përcaktohet nga Bordi në përputhje me ligjet në fuqi.  
7. Bordi definon rregullat e punësimit dhe kriteret në bazë të legjislacionit në fuqi.  
 

Neni 80 
Lirimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Bordit 

 
1. Anëtari i Bordit lirohet ose shkarkohet nga organi që e ka zgjedhur kur:  

1.1. është në pamundësi fizike dhe mendore për t’i kryer funksionet e ngarkuara;  
1.2. gjatë ushtrimit të detyrës, është dënuar nga gjykata me vendim të formës së 

prerë, për kryerjen e një vepre penale;  
1.3. zgjidhet ose kandidon si deputet i Kuvendit ose në organet e pushtetit 

vendor, me përjashtim të rastit kur është anëtar i shoqatave profesionale dhe 
mban funksione në to;  

1.4. pa shkak të arsyeshëm, nuk ka pranuar të kryejë ose nuk kryen detyrën ose 
është i paaftë për të ushtruar detyrën për një periudhë gjashtë (6) mujore ose 
më shumë;  

1.5. përfshihet në ndonjërën nga dispozitat e paragrafi 10. të nenit 78 të këtij 
ligji;  

1.6. vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji;  
1.7. kur i plotëson kushtet për dalje në pension;  
1.8. pas kërkesës që e bën për lirim nga detyra si anëtar apo/dhe Kryetar i 

Bordit;  
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1.9. pas skadimit të mandatit.  
2. Kur një anëtar lirohet ose shkarkohet nga detyra, sipas paragrafit 1. të këtij neni, 

anëtari i ri emërohet nga organi përkatës, sipas nenit 78 të këtij ligji.  
3. Anëtari i shkarkuar apo liruar i Bordit nuk ka të drejtë të riemërohet në Bord, 

përveç në rastet që i referohen, nën-paragrafëve 1.8 dhe 1.9 të paragrafit 1. të këtij 
neni.  

4. Vendimi për të shkarkuar një anëtar të Bordit duhet të bëhet publik në momentin e 
shkarkimit. Anëtari i shkarkuar i Bordit duhet të marrë arsyeshmërinë e vendimit 
për shkarkim dhe ka të drejtë të kërkojë publikimin e arsyeve për të cilat është 
shkarkuar. 

 
Neni 81 

Financimi dhe buxheti i Autoritetit 
 
1. Burimet e financimit të Autoritetit sigurohen nga Buxheti i Kosovës, përmes të 

hyrave të Autoritetit në pajtim me nenin 83 të këtij ligji.  
2. Autoriteti përgatit projektbuxhetin dhe dorëzon për shqyrtim dhe miratim në 

Kuvend, në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë.  

3. Autoriteti duhet të mbajë llogari të plota dhe të sakta të shpenzimeve faktike, si 
dhe auditimin e pasqyrave financiare, në përputhje me legjislacionin në fuqi për 
kontabilitet dhe auditim në Republikën e Kosovës.  

4. Autoriteti i raporton Kuvendit për shpenzimet buxhetore me raportin vjetor, më së 
voni deri me 30 Mars të vitit vijues kalendarik dhe raportim të veçantë kurdoherë 
që kërkohet nga Kuvendi.  

 
Neni 82 

Konsultimet publike 
 
1. Autoriteti gjatë aprovimit të akteve normative në bazë të këtij ligji apo gjatë 

zbatimit të akteve juridike që pritet të kenë ndikim të rëndësishëm në ndonjë treg 
relevant, përveç në rastet që i referohen paragrafit 4. të nenit 32 të këtij ligji dhe në 
rastet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, duhet të publikojë draftet e akteve të tilla 
juridike në pajtim me procedurat dhe kushtet e vendosura nga Autoriteti, duke ua 
ofruar mundësinë personave të interesuar që në afat të arsyeshëm kohor të shprehin 
pikëpamjet e veta.  

2. Autoriteti duhet, varësisht prej rasteve, procedurës dhe kushteve të vendosura nga 
vetë ai, t’i publikojë draftet e vendimeve të veta që kanë të bëjnë me çështjet e të 
drejtave të konsumatorëve dhe shfrytëzuesve fundorë në relacion me shërbimet e 
komunikimeve elektronike publike, posaçërisht kur vendimet e tilla kanë ndikim të 
madh në treg, duke ua ofruar mundësinë shfrytëzuesve fundorë dhe konsumatorëve 
(posaçërisht shfrytëzuesve me nevoja të veçanta), prodhuesve dhe ofruesve të 
shërbimeve dhe/ose rrjetave të komunikimeve elektronike që në afat të arsyeshëm 
kohor të shprehin pikëpamjet e veta.  

3. Autoriteti duhet të konsultojë personat e interesuar kur merr vendime që kanë të 
bëjnë me zbatimin e obligueshëm të standardeve ndërkombëtare, të Bashkimit 
Evropian, standardeve rajonale, si dhe atyre kombëtare.  
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4. Autoriteti duhet të aprovojë rregulla për konsultime duke definuar rastet, 
procedurat dhe kushtet e konsultimeve. Informatat që kanë të bëjnë me çfarëdo 
konsultimi në vijim duhet të publikohen në faqen elektronike të Autoritetit. 
Autoriteti duhet të publikojë rezultatet e konsultimeve, përveç informatave që janë 
konfidenciale, ose ato që kanë të bëjnë me jetën private të personave fizik.  

5. Dokumentacioni i skeduar i Autoritetit është i hapur për publikun gjatë një kohe të 
caktuar, brenda orarit zyrtar të punës. Këta skedarë përfshijnë dokumentacionin, që 
indeksohet sipas udhëzimeve, procedurave dhe standardeve të definuara nga Bordi 
i Autoritetit, duke respektuar parimin e ruajtjes së sekretit.  

6. Dokumentacioni i rëndësishëm, si: vendimet, kriteret, procedurat për njoftim, 
dhënien e autorizimit të së drejtës së përdorimit, autorizimet e dhëna, rregullat e 
rregulloret teknike, standardet, etj. publikohen në uebfaqen e Autoritetit.  

 
Neni 83 
Pagesat 

 
1. Në Buxhetin e Kosovës bëhen pagesat lidhur me veprimtarinë e Autoritetit, si në 

vijim:  
1.1. pagesa për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike, sipas 

përcaktimeve në nenin 27 të këtij ligji;  
1.2. pagesa për financimin e shërbimit universal;  
1.3. pagesa për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, sipas përcaktimeve në 

nenin 57 të këtij ligji;  
1.4. pagesa për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe të serive numerike;  
1.5. pagesat nga dënimet ekonomike të shqiptuara nga Autoriteti;  

2. Çdo taksë apo pagesë tjetër e paraparë me këtë ligj depozitohet në Buxhetin e 
Kosovës. 

 
KREU XIII 

MOSMARRËVESHJET 
 

Neni 84 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

 
1. Autoriteti, bazuar në kornizën e procedurës paraprake jashtëgjyqësore dhe të 

detyrueshme, zgjidh mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me subjektin e këtij ligji që 
shfaqen në mes të ndërmarrësve që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të 
komunikimeve elektronike,duke përfshirë edhe ato të cilat lidhen me çështjet e 
përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe aseteve.  

2. Ndërmarrësi që aplikon në Autoritet për zgjidhje të mosmarrëveshjes (përfshirë 
këtu rastet kur rinovimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjes kërkohet) duhet t’i paguaj 
Autoritetit një pagesë për zgjidhje të mosmarrëveshjes që caktohet në bazë të 
procedurës dhe kushteve të vendosura në bazë të këtij ligji. Kur aplikacioni 
zgjidhet plotësisht apo pjesërisht në favor të paditësit, i padituri pas kërkesës së 
aplikantit mund të urdhërohet nëpërmjet një vendimi, të kompensojë aplikantin, me 
shumën që është në proporcion të drejtë me nivelin e zgjidhjes pozitive të çështjes 
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së ngritur nga aplikanti. Nëse kostoja e zgjidhjes së mosmarrëveshjes e tejkalon 
shumën e pagesës së bërë nga aplikanti, Autoriteti ka të drejtë gjatë vendimmarrjes 
për çështjen e ngritur ta distribuojë koston e zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mes 
të palëve, duke marrë parasysh se sa dhe a është zgjidhur mosmarrëveshja dhe në 
favor të kujt (proporcionalisht me nivelin e zgjidhjes apo refuzimit të çështjes). Në 
rast se aplikacioni refuzohet, nuk merret parasysh apo marrja e mëtutjeshme në 
konsideratë është shkëputur, Autoriteti nuk e kompenson pagesën e bërë nga 
aplikanti.  

3. Me kërkesë të palës fituese të shpallur nga Autoriteti, Autoriteti mund ta urdhërojë 
palën tjetër që ta kompensojë palën fituese për koston e shkaktuar nga procesi i 
zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Në këtë rast aplikohen dispozitat e legjislacionit për 
Procedurë Civile në fuqi. Pala në favor të të cilës vendimi është marrë ka të drejtë 
në kompensim të shpenzimeve të paguara për shërbimet e avokatisë apo 
shërbimeve ndihmëse të avokatisë, në përputhje me dispozitat përkatëse të 
legjislacionit në fuqi për Procedurës Civile.  

4. Kur të pranohet një kërkesë për zgjidhje të mosmarrëveshjes, aplikohen dispozitat 
përkatëse të legjislacionit në fuqi.  

5. Autoriteti zgjidhë mosmarrëveshjen në përputhje me parimet dhe objektivat e këtij 
ligji, si dhe në përputhje me parimet e përqendrimit dhe efikasitetit të kostos, 
bashkëpunimit, konkurrencës, gatishmërisë dhe barazisë procedurale të palëve të 
referuara në dispozitat përkatëse të legjislacionit në fuqi që do të aplikohen mutatis 
mutandis, përveç nëse parashihet ndryshe në këtë ligj.  

6. Autoriteti refuzon aplikacionin për zgjidhje të mosmarrëveshjes në rastet si në 
vijim:  
6.1. nuk është në kompetencën e tij aplikacioni për zgjidhje të mosmarrëveshjes;  
6.2. një vendim nga Autoriteti, gjykata apo gjykata e arbitrazhit ka hyrë në fuqi 

për mosmarrëveshjen në mes të palëve të njëjta, për subjektin e njëjtë dhe në 
baza të njëjta, apo vendimi nga Autoriteti ose gjykata që ta refuzojë për të 
pranuar heqjen dorë të aplikuesit nga aplikimi për zgjidhje të 
mosmarrëveshjes ose që të pranojë një zgjidhje kompromisi;  

6.3. zgjidhja e mosmarrëveshjes në mes të palëve të njëjta, me të njëjtin subjekt 
dhe në baza të njëjta është në proces nga Autoriteti apo në pritje për t’u 
zgjidhur nga gjykata;  

6.4. palët pajtohen që çështjen ta zgjidhin nëpërmjet arbitrazhit dhe i padituri 
kërkon që kjo të merret parasysh dhe të respektohet nga Autoriteti, përveç 
rasteve kur çështja është e tillë që nuk mund të zgjidhet në bazë të ligjit 
nëpërmjet arbitrazhit;  

6.5. aplikimi për zgjidhje të mosmarrëveshjes është bërë nga personi i 
paautorizuar në emër të ndërmarrësit.  

7. Autoriteti duhet që ta ndërpres procesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes nëse 
rrethanat që i referohen nën-paragrafëve 6.1., ose 6.2., të paragrafit 6. të këtij neni 
bëhen të njohura, por edhe në rastet nëse:  
7.1. aplikanti e ka tërhequr aplikacionin për zgjidhje të mosmarrëveshjes dhe 

Autoriteti e ka pranuar tërheqjen;  
7.2. zgjidhja e mosmarrëveshjes në mes të palëve të njëjta, me të njëjtin subjekt 

dhe në baza të njëjta është në procedurë gjyqësore;  
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7.3. palët kanë arritur marrëveshje kompromisi, e cila është aprovuar nga 
Autoriteti. Në këtë rast marrëveshja e tillë e kompromisit është vendim i 
detyrueshëm i lëshuar nga Autoriteti.  

8. Autoriteti nuk do ta marrë në konsiderim zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëse 
rrethanat që i referohen nën-paragrafëve 6.4. ose 6.5 të paragrafit 6. të këtij neni 
bëhen të njohura dhe gjithashtu në rast se:  
8.1. Autoriteti është duke e shqyrtuar mosmarrëveshjen në mes të palëve të 

njëjta, me subjekt të njëjtë dhe me bazë të njëjtë;  
8.2. aplikacioni për zgjidhje të mosmarrëveshjes ka mangësi të tilla, siç janë 

dështimi për ta bërë pagesën, apo për ta vërtetuar bërjen e pagesës për 
zgjidhje të mosmarrëveshjes Autoritetit dhe në rast se aplikanti ka dështuar 
që ta qartësojë situatën që ka të bëjë me mosmarrëveshjen brenda afatit 
kohor të përcaktuar nga Autoriteti.  

9. Autoriteti pezullon marrjen parasysh të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në rastet si 
në vijim:  
9.1. njëra nga palët pushon së ekzistuari (rasti duhet të pezullohet derisa të 

drejtat dhe detyrimet e palës që ka pushuar së ekzistuari janë bartur në apo 
deri kur rrethanat për shkak të të cilave këto të drejta dhe obligime nuk 
mund të barten, nuk janë bërë të njohura). Kur është e mundshme që të 
bëhet identifikimi i ankesave që nuk kanë të bëjnë me palën që ka pushuar 
së ekzistuari, Autoriteti do të vazhdojë të marrë parasysh ankesën për aq sa 
ankesa nuk është e ndërlidhur me këtë palë;  

9.2. përderisa një ankesë tjetër nuk merret parasysh nga Autoriteti, ose një rast 
tjetër është duke pritur për t’u zgjidhur në gjykatë, pa zgjidhjen e së cilës 
ankesa në pritje nuk mund të merret parasysh.  

10. Autoriteti mund që me kërkesë të cilësdo palë, apo me kërkesë të cilitdo person, 
ose ndërmarrësi të interesuar, apo me vetiniciativë, të ndërmarrë masa paraprake të 
përkohshme mbrojtëse p.sh. lëshojë urdhëresë për mosndërmarrje të veprimeve të 
caktuara, apo të ndërmarrë hapa të caktuar, sepse nëse ndodhin dështime për të 
ndërmarrë hapa të tillë zbatimi i vendimit nga Autoriteti për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes do të bëhej shumë më i vështirë, apo i pamundur. Kur të 
ndërmerren masa të përkohshme mbrojtëse dispozitat përkatëse të legjilsacionit në 
fuqi do të aplikohen mutatis mutandis. Masat e përkohshme duhet të jenë në fuqi 
përderisa vendimi që ka të bëjë me mosmarrëveshjen i lëshuar nga Autoriteti nuk 
është i plotfuqishëm, përveç në rastet kur Autoriteti e revokon atë me kërkesë të 
cilësdo palë, apo me kërkesë të cilitdo person, ose ndërmarrësi të interesuar, apo 
me vetiniciativë. Vendimi për masa paraprake të përkohshme mbrojtëse i lëshuar 
nga Autoriteti mund të apelohet në Gjykatën kompetente brenda afatit shtatë (7) 
ditor. Skedimi i ankesës në gjykatë nuk e suspendon marrjen parasysh, shqyrtimin 
e mosmarrëveshjes nga Autoriteti. Apelimi duhet të skedohet dhe të merret në 
shqyrtim në pajtim me procedurën e përshkruar në paragrafin 18. të këtij neni. 

11. Palët në mosmarrëveshje, personat tjerë dhe ndërmarrësit e interesuar që marrin 
pjesë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes kanë të drejtë të kenë qasje në materialin e 
lëndës së mosmarrëveshjes, përveç rasteve kur ky material përmban informata 
konfidenciale të ndërmarrësve, apo kur zbulimi i këtyre informatave do ta shkelë 
privatësinë e personave fizik. I padituri ka të drejtë që të ketë gjithmonë qasje në 
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tekstin e aplikacionit për zgjidhje të mosmarrëveshjes, ndërsa aplikanti ka 
gjithmonë të drejtë të ketë qasje në tekstin e mbrojtjes së të paditurit. Palët në 
mosmarrëveshje, apo personat, ose ndërmarrësit tjerë pjesëmarrës gjatë zgjidhjes 
së mosmarrëveshjes mund të paraqesin dëshmi, sqarime, argumente dhe përgjigje 
në padi në Autoritet, në bazë të kërkesës, argumentimit dhe përgjigjeve në padi nga 
palët, personat dhe ndërmarrësit tjerë pjesëmarrës në procesin e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes, pranojnë kopjet e vendimeve të zgjidhjes së mosmarrëveshjes të 
lëshuara nga Autoriteti, apelojnë kundër këtyre vendimeve të Autoritetit dhe të 
ushtrojnë të drejtat tjera të parapara me këtë ligj dhe rregullat tjera të lëshuara nga 
Autoriteti për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Aplikanti ka të drejtë ta tërheqë 
aplikacionin për zgjidhje të mosmarrëveshjes. I padituri ka të drejtë ta marrë 
aplikacionin. Palët në konflikt mund të përfundojnë shqyrtimin e mëtutjeshëm të 
procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke arritur marrëveshje kompromisi. 
Palët në konflikt, ndërmarrësit tjerë dhe personat tjerë të interesuar që marrin pjesë 
në procesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes duhet të ushtrojnë të drejtat e tyre në 
mënyrë të drejtë.  

12. Autoriteti i merr parasysh proceset për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mënyrë të 
shkruar, përveç nëse vendos ndryshe me kërkesë të ndonjërës palë në konflikt, apo 
me kërkesë të ndonjë personi dhe ndërmarrësi tjetër të interesuar, apo edhe me 
vetiniciativë që zgjidhja e mosmarrëveshjes me seanca dëgjimore do të marrë 
parasysh zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mënyrë më të mirë. Autoriteti i informon 
palët për mbledhjet; megjithatë dështimi i cilësdo palë që të paraqitet nuk e ndalon 
Autoritetin ta zgjidhë mosmarrëveshjen, përveç nëse përshkruhet ndryshe në 
rregullat e vendosura nga Autoriteti për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes të 
ndërmarrësve. Mbledhjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve janë publike, përveç 
në rastet kur Autoriteti vendos që mbledhjet e tilla të jenë të mbyllura për shkak të 
mbrojtjes së konfidencialitetit të informatave, apo mbrojtjen e privatësisë së 
personave fizikë.  

13. Autoriteti ka të drejtë ta refuzojë pranimin e dëshmive, kërkesave dhe motiveve 
nëse këto kanë mundur të dorëzohen më herët në Autoritet.  

14. Autoriteti merr vendim për zgjidhje të mosmarrëveshjes jo më larg se katër (4) 
muaj nga data e pranimit të aplikacionit, përveç në rastet kur nevojitet kohë më e 
gjatë e imponuar nga rrethanat e jashtëzakonshme (numri i madh i dëshmive, 
rrethanat e komplikuara për zgjidhje të mosmarrëveshjes etj).  

15. Vendimi i Autoritetit (përfshirë vendimet procedurale të bëra gjatë procesit të 
zgjidhjes së mosmarrëveshjes) duhet të jetë në fuqi dhe të jetë detyrues nga dita e 
vendimmarrjes. Vendimi mbetet në fuqi dhe është detyrues edhe nëse apelohet në 
gjykatë, përveç në rastet kur gjykata vendos ndryshe në pajtim me procedurat e 
përcaktuara me ligj.  

16. Vendimet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lëshuara nga Autoriteti duhet të 
jenë publike deri në masën që nuk cenojnë konfidencialitetin e informatave dhe 
privatësinë e personave fizikë. Rregullat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes 
të ndërmarrësve të vendosura nga Autoriteti duhet të përcaktojnë procedurat e 
qarta për palët në konflikt, personat dhe ndërmarrësit tjerë që marrin pjesë në 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të cilat duhet të specifikohet se cilat informata në 
tekst të vendimmarrjes mund të jenë konfidenciale. Rregullat për interpretim të 
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ligjit të vendosura në tekst duhet të jenë publike në çfarëdo rasti. Palët në konflikt 
duhet të njoftohen me detajet dhe arsyeshmërinë e vendimit të lëshuar nga 
Autoriteti. 

17. Vendimet procedurale të lëshuara nga Autoriteti gjatë procesit të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve, përfshirë vendimet për të refuzuar aplikacionin, vendimin për 
mosmarrje parasysh të lëndës, suspendimin e procesit për zgjidhje të 
mosmarrëveshjes, si dhe vendimet tjera procedurale, të cilat parandalojnë procesin 
e mëtutjeshëm për zgjidhje të mosmarrëveshjes, mund të apelohen konform 
dispozitave të ligjeve përkatëse në fuqi në Gjykatën kompetente në afat prej shtatë 
(7) ditësh nga data e dërgimit të vendimit tek personat, apo ndërmarrësit e 
interesuar. Aktvendimi i dorëzuar nga gjykatësi i kësaj Gjykatë, sa i përket 
vendimit të Autoritetit nuk duhet të jetë objekt i ankesës.  

18. Vendimi i Autoritetit për zgjidhje të mosmarrëveshjes, apo për ndërprerjen e 
procesit mund të apelohet në Gjykatën kompetente brenda afatit prej tridhjetë (30) 
ditëve nga data e marrjes së vendimit.  

19. Vendimi i Autoritetit (përfshirë vendimet procedurale gjatë procesit të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes), është dokument me fuqi ekzekutive. Nëse vendimi nuk 
ekzekutohet me procese normale, ky vendim mund të ekzekutohet në mënyrë 
detyruese në pajtim me procedurën e përshkruar në ligjet perkatëse në fuqi. 
Vendimi mund të ekzekutohet jo më vonë se brenda afatit prej dhjetë (10) viteve 
nga data e marrjes së vendimit.  

20. Procedura për marrje parasysh të zgjidhjes së mosmarrëveshjes nga Autoriteti 
mund të rinovohet konform mutatis mutandis me procedurën e përshkruar në 
Legjislacionin përkatës në fuqi.  

21. Autoriteti aprovon rregullore për zgjidhje të mosmarrëveshjeve në mes të 
ndërmarrësve nga vetë ai. Rregullat duhet të specifikojnë në mënyrë të qartë 
kërkesat për formën, përmbajtjen dhe skedimin e aplikacionit për zgjidhje të 
mosmarrëveshjes, paraqitjen dhe mbledhjen e fakteve; këto rregulla duhet ta 
specifikojnë kornizën, procedurat dhe kushtet për aplikim, revokim dhe ndryshim 
të masave të përkohshme mbrojtëse dhe vendosjen e procedurës së detajuar për 
zgjidhje të mosmarrëveshjes.  

22. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike kanë 
të drejtë që ta ftojnë Autoritetin të ndërmjetësojë apo/dhe të arrijë pajtim në mes të 
ndërmarrësve për të zgjidhur mosmarrëveshjen që është subjekt i këtij ligji, duke 
përdorur metoda kompromisi, pa marrë vendime detyruese. Autoriteti do të 
vendosë rregulla relevante për procedura të tilla.  

 
KREU XIV 

PROCESIMI I TË DHËNAVE PERSONALE DHE MBROJTJA 
E PRIVATËSISË NË SEKTORIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

 
Neni 85 

Siguria, integriteti dhe besueshmëria 
 
1. Ofruesi i shërbimit të komunikimeve elektronike publike duhet të ndërmarrë masa 

adekuate teknike dhe organizative për ta mbrojtur sigurinë e shërbimeve. Duke 
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pasur parasysh vlerën dhe koston e zbatimit, këto masa duhet të sigurojnë një nivel 
të duhur të sigurisë për rrezikun e paraqitur. Në veçanti, masat duhet të merren që 
të parandalojnë dhe zvogëlojnë ndikimin e incidenteve të sigurisë në shfrytëzuesit 
dhe rrjetat ndërlidhëse.  

2. Në rast të rrezikut të veçantë për sigurinë e rrjetit, ofruesi i shërbimit të 
komunikimeve elektronike publike duhet t’i informojë parapaguesit lidhur me një 
rrezik të tillë dhe, aty ku rreziku qëndron jashtë sferës së masave që mund të 
ndërmerren nga ofruesi i shërbimit, për ndonjë zgjidhje (kompensim) të 
mundshme, duke përfshirë indikacionin e kostos që ka mundësi të ndodhë.  

3. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta të komunikimeve publike duhet të marrin të gjitha 
masat e nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e shërbimeve të ofruara për këto 
rrjeta.  

4. Autoriteti mund të vendosë kërkesat teknike dhe organizative që garantojnë siguri, 
integritet dhe besueshmëri për rrjetat e komunikimeve publike dhe për shërbimet 
komunikuese elektronike publike.  

5. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta për komunikime publike, ose shërbime komunikuese 
elektronike publike duhet të njoftojnë Autoritetin në përputhje me rregulloren e 
përcaktuar nga ajo për prishje të sigurisë ose humbje të integritetit që ka pasur 
ndikim të rëndësishëm në funksionimin e rrjetave ose shërbimeve. Autoriteti mund 
t’i informojë njerëzit, ose mund të kërkojë ta bëjnë vetë ndërmarrësit, kur 
konstaton që zbulimi i prishjes është në interes të publikut.  

6. Gjatë garantimit të sigurisë, integritetit dhe besueshmërisë së shërbimeve dhe 
rrjetave të komunikimeve elektronike publike, parandalimit të përhapjes së 
incidenteve të sigurisë, zvogëlimit të rrezikut për humbje nga ana e ofruesve të 
shërbimeve dhe/ose rrjetave të komunikimeve elektronike publike dhe/ose nga ana 
e shfrytëzuesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike, si pasojë e këtyre 
incidenteve, Autoriteti mund të lëshojë urdhra detyrues për ndërmarrësit që ofrojnë 
shërbime dhe/ose rrjeta të komunikimeve elektronike publike dhe të vendosë afate 
kohore për zbatimin e këtyre detyrimeve. Urdhrat detyruese që i referohen këtij 
paragrafi mund të përfshijnë obligimet për auditim të sigurisë që duhet të bëhet nga 
një organ i kualifikuar dhe i pavarur dhe që rezultatet e auditimit t’i vihen në 
dispozicion Autoritetit. Kostot e auditimit që i referohen këtij paragrafi duhet të 
barten nga ndërmarrësi.  

7. Konsumatorët dhe përdoruesit tjerë fundor, nëse kërkojnë, duhet të kenë mundësin 
që të lidhin kontratë me ndërmarrësit tjerë që ofrojnë shërbime dhe/ose rrjete të 
komunikimeve elektronike ose qasje në rrjetet publike të komunikimeve 
elektronike.  
7.1. Kontrata së paku duhet të përmbajë:  

7.1.1. emrin dhe adresën e ndërmarrësit;  
7.1.2. shërbimet e ofruara, duke përfshirë:  

7.1.2.1 a ofrohet apo jo qasje në sherbimet emergjente dhe 
informacionin për lokacionin e thirrësit, dhe çfarëdo 
kufizimi në ofrimin e shërbimeve të emergjencës;  

7.1.2.2 informacionin për kushtet tjera që kufizojnë qasjen dhe/ose 
përdorimin e aplikacioneve dhe shërbimeve, aty ku këto 
kushtëzime janë të lejuara në bazë të legjislacionit në fuqi;  
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7.1.2.3 niveli më i ulët i kualitetit të shërbimit të ofruar, d.m.th. 
koha për inicimin e thirrjes dhe, ku është e përshtatshme, 
parametrat tjerë të kualitetit të shërbimeve të definuara nga 
Autoirteti;  

7.1.2.4 informacionin për procedurat e ndërmarra nga ndërmarrësi 
për matje dhe modifikim të trafikut për të shmangur 
mbingarkimin e rrjetit dhe informacionin se si këto 
procedura ndikojnë në kualitetin e shërbimit;  

7.1.2.5 informatat për llojet e mirëmbajtjeve dhe përkujdesjes së 
ofruar ndaj konsumatorëve, si dhe mënyrat për shfrytëzim 
të këtyre shërbimeve;  

7.1.2.6 çfarëdo kufizimi për shfrytëzim të pajisjeve fundore të 
ofruara nga ndërmarrësi;  

7.2. detajet për çmimet dhe tarifat, mënyrën se si informatat e përditësuara për të 
gjitha tarifat dhe shpenzimet e mirëmbajtjes mund të merren, mënyrat e ofruara 
të pagesës, si dhe çdo diferencë në çmime varësisht nga mënyra e pagesës;  

7.3. kohëzgjatja e kontratës dhe kushtet për përtëritje të kontratës, përfundimin e 
kontratës si dhe përfundimin e shërbimeve, duke përfshirë:  
7.3.1. përcaktimin e kohëzgjatjes minimale për të përfituar nga ofertat 

promovuese;  
7.3.2. çfarëdo pagese për bartshmërinë e numrave dhe identifikuesve tjerë  
7.3.3. çfarëdo pagese lidhur me shkëputjen e kontratës, përfshirë këtu 

pagesat që kanë të bëjnë me pajisjet fundore;  
7.3.4. kompensimin dhe rimbursimin në rastet kur shërbimi i ofruar nuk 

është në nivel të cilësisë së kontraktuar;  
7.3.5. mënyrën e inicimit të procedurës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve  
7.3.6. llojin e veprimit të cilin mund ta marrë ndërmarrësi për të reaguar 

ndaj sigurisë ose cenimit të integritetit dhe kërcënimeve.  
7.4. kontrata mund të përmbajë gjithashtu çfarëdo informacioni për kufizime që 

rrjetat dhe/ose shërbimet e komunikimeve elektronike të mos përdoren për 
aktivitete të jashtë ligjshme apo për shpërndarje të përmbajtjeve të 
dëmshme, si dhe për mënyrat për tu mbrojtur nga rreziqet për sigurinë 
personale, privatësinë dhe të dhënat personale.  

7.5. parapaguesit kanë të drejtë që të shkëpusin kontratën e tyre pa u ndëshkuar 
pas paralajmërimit për modifikim të kushteve të kontratës të propozuara nga 
ndërmarrësit që ofrojnë shërbime dhe/ose rrjete të komunikimeve 
elektronike. Parapaguesit duhet të informohen për të gjitha ndryshimet e 
propozuara në kushtet e kontratës jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para 
futjes se këtyre ndryshimeve. Në rast të mospajtimit me ndryshimet e 
kushteve, parapaguesi ka të drejtë që, pa asnjë pasojë, të shkëput kontratën. 
Autoriteti duhet të specifikojë qartë formën për paralajmërimin e ndryshimit 
të kushteve të kontratës.  
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Neni 86 
Fshehtësia e komunikimit 

 
1. Fshehtësia e komunikimit dhe e të dhënave të trafikut të një rrjeti publik 

komunikues dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, duhet të 
mbrohen nga ofruesi i shërbimit. Veçanërisht, ofruesit e shërbimit duhet ta 
parandalojnë përgjimin, ndërhyrjen në bisedën telefonike, ruajtjen ose format e 
tjera të kapjes ose të vëzhgimit të komunikimeve dhe të dhënave për trafikun 
lidhur me të nga personat me përjashtim të shfrytëzuesve, përveç nëse ka autorizim 
nga gjyqi që ta bëjë një gjë të tillë, në raste individuale, gjithmonë në përputhje me 
dispozitat e kodit të procedurës penale. Kjo nuk parandalon ruajtjen teknike të 
domosdoshme për bartjen e komunikimit pa paragjykuar parimin e fshehtësisë.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk pengon regjistrimin e autorizuar të komunikimeve dhe 
të të dhënave për trafikun kur kjo kryhet në pajtim me praktikat ligjore biznesore 
me qëllim të ofrimit të dëshmisë së transaksioneve komerciale, ose për ndonjë 
komunikim tjetër biznesi.  

3. Shfrytëzimi i rrjeteve të komunikimeve elektronike për të ruajtur informacionin 
ose për të fituar qasje në informacionin e ruajtur në pajisjen terminale të një 
parapaguesi, ose shfrytëzuesi është i lejuar vetëm me kusht që parapaguesi ose 
shfrytëzuesi në fjalë është i informuar qartë dhe në mënyrë të plotë me 
informacionin në përputhje me këtë ligj, ndër të tjera edhe me qëllimet e 
procesimit, dhe i ofrohet e drejta për të refuzuar një procesim të tillë nga 
kontrolluesi i të dhënave. Kjo nuk parandalon ndonjë ruajtje teknike, ose qasje 
vetëm për qëllime të kryerjes ose të lehtësimit të transmetimit të komunikimit 
përmes një rrjeti të komunikimit elektronik, ose si e domosdoshme në mënyrë që të 
ofrohet një shërbim i shoqërisë informatike i kërkuar, në mënyrë të qartë nga 
parapaguesi, ose shfrytëzuesi.  

4. Ndërmarrësit duhet të marrin masa për sistemet e komunikimeve elektronike, si 
dhe sistemet e procesimit të të dhënave, për të mbajtur sekret të dhënat personale të 
komunikimeve elektronike, si dhe të ndalojë qasjen e paautorizuar në sistemet e 
komunikimeve elektronike dhe në sistemet e procesimit të të dhënave.  

5. Ndërmarrësi, njerëzit e autorizuar dhe punonjësit e tij, janë të obliguar që t’i 
mbajnë dhe t’i mbrojnë të dhënat dhe konfidencialitetin e komunikimeve, të kryera 
nëpërmjet rrjetit dhe shërbimeve të tij gjatë aktivitetit, poashtu edhe pas 
përfundimit të tij.  

6. Ndërmarrësi mund të informohet për mesazhet, ose të dhënat e transmetuara 
përmes rrjetit të tij/saj vetëm deri në masën e nevojshme për të paraqitur detyrimet 
që dalin nga shërbimi i komunikimeve elektronike.  

7. Pranimi, regjistrimi, publikimi dhe përdorimi i të dhënave dhe mesazheve të 
transmetuara nga rrjeti i komunikimeve elektronike dhe të cilat nuk janë për 
publikun, po ashtu edhe dispozita për njerëzit e paautorizuar është e ndaluar, vetëm 
në qoftë se është definuar ndryshe në legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 87 

Të dhënat për trafikun 
 
1. Të dhënat për trafikun që kanë të bëjnë me parapaguesit dhe shfrytëzuesit, të 
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procesuara dhe të ruajtura nga ofruesit e shërbimeve dhe/ose rrjetave të 
komunikimeve elektronike publike duhet të fshihen ose të bëhen anonime kur nuk 
janë më të nevojshme për qëllimin e transmetimit të një komunikimi.  

2. Të dhënat për trafikun të domosdoshme për qëllimet e faturimit të parapaguesit dhe 
pagesave për interkoneksion mund të procesohen. Një procesim i tillë është i 
lejueshëm vetëm deri në fund të periudhës gjatë së cilës fatura mund, sipas ligjit të 
kundërshtohet ose të paguhet.  

3. Për qëllime marketingu të shërbimeve të komunikimeve elektronike, ose për 
ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar, ofruesi i shërbimit të komunikimit 
elektronik në dispozicion për publikun mund t’i procesojë të dhënat e referuara në 
paragrafin 1. të këtij neni deri në masën dhe kohëzgjatjen e duhur për shërbimet e 
tilla, ose marketingun, nëse parapaguesi ose shfrytëzuesi me të cilin të dhënat kanë 
të bëjnë ka dhënë pëlqimin e tij, ose të saj. Shfrytëzuesve, ose parapaguesve duhet 
t’u jepet mundësia për ta tërhequr pëlqimin e tyre për procesimin e të dhënave për 
trafikun në çfarëdo kohe.  

4. Ofruesi i shërbimit duhet ta informojë parapaguesin, ose shfrytëzuesin për llojet e 
të dhënave për trafikun që janë dërguar dhe që janë procesuar dhe kohëzgjatjen e 
procesimeve të tilla për qëllimet e përmendura në paragrafin 2. të këtij neni dhe, 
para marrjes së pëlqimit për qëllimet e përmendura në paragrafin 3. të këtij neni.  

5. Procesimi i të dhënave për trafikun, në përputhje me paragrafët e mëparshëm në 
këtë nen, duhet të kufizohet për personat që veprojnë bazuar në autoritetin e 
ofruesve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike publike për 
trajtimin e faturimit ose menaxhimin e trafikut, pyetjet nga ana e konsumatorit, 
zbulimin e mashtrimit, shërbimet e marketingut të komunikimeve elektronike, ose 
ofrimin e një shërbimi me vlerë të shtuar dhe duhet të kufizohen në atë që është e 
domosdoshme për qëllimet e aktiviteteve të tilla.  

6. Paragrafët 1., 2., 3. dhe 5. të këtij neni duhet të zbatohen pa paragjykuar në 
mundësinë e entiteteve kompetente për të qenë të informuara për të dhënat e 
trafikut në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm me synimin për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet, veçanërisht mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me 
interkoneksionin dhe faturimin.  

 
Neni 88 

Paraqitja dhe kufizimi i identifikimit të thirrjes dhe linjës së lidhur 
 
1. Në rastet kur ofrohet identifikimi i linjës thirrëse, ofruesi i shërbimit duhet t’i 

ofrojë thirrësit mundësinë, që në mënyrë të thjeshtë, pa pagesë parandalimin e 
identifikimit të linjës thirrëse për secilën thirrje veç e veç. Parapaguesi që thërret 
duhet ta ketë këtë mundësi për secilën thirrje.  

2. Në rastet kur ofrohet identifikimi i linjës thirrëse, ofruesi i shërbimit duhet t’i 
ofrojë parapaguesit të thirrur mundësinë, që në mënyrë të thjeshtë, pa pagesë dhe 
duke shfrytëzuar këtë funksion në mënyrë racionale parandalimin e identifikimit të 
linjës thirrëse të thirrjeve ardhëse.  

3. Në rastet kur ofrohet identifikimi i linjës thirrëse dhe kur mund të bëhet prezantimi 
i linjës së identifikuar para se të vendoset lidhja, ofruesi i shërbimit duhet t’ia 
ofrojë parapaguesit të thirrur, në mënyrë të thjeshtë mundësinë për të refuzuar 
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thirrjet kur identifikimi i linjës thirrëse është parandaluar nga shfrytëzuesi, apo 
parapaguesi thirrës.  

4. Në rastet kur ofrohet identifikimi i linjës së vendosur, ofruesi i shërbimit duhet t’i 
ofrojë parapaguesit të thirrur mundësinë, që në mënyrë të thjeshtë, pa pagesë ta 
parandalojë identifikimin e linjës së vendosur për shfrytëzuesin e thirrur.  

5. Në rastet kur ofrohet identifikimi i thirrjes dhe/ose linjës së vendosur, ofruesit e 
shërbimeve të komunikimeve elektronike publike duhet ta informojnë publikun për 
mundësitë e paraqitura në paragrafët 1., 2., 3. dhe 4. të këtij neni.  

6. Qeveria do t’i përcaktojë procedurat transparente të qeverisjes atëherë kur ofruesi i 
rrjetave të komunikimeve publike dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 
elektronike të disponueshme për publikun mund të pranojë eliminimin e 
prezantimit të identifikimit të linjës thirrëse në baza të përkohshme, me kërkesë të 
një shfrytëzuesi për gjurmimin e thirrjeve bezdisëse, apo qëllimkeqe. Në këtë rast, 
në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi, të dhënat që përmbajnë identifikimin e 
shfrytëzuesit (parapaguesit) thirrës do të ruhen dhe do të vihen në dispozicion nga 
ofruesi i rrjetit të komunikimit publik dhe/ose shërbimit të komunikimeve 
elektronike të disponueshme për publikun.  

7. Ofruesit e rrjetave të komunikimeve publike dhe shërbimeve të disponueshme të 
komunikimeve elektronike nuk do të imponojnë eliminimin e identifikimit të linjës 
thirrëse në lidhje me linjat specifike të operuara nga institucionet që përballen me 
thirrje emergjente, siç janë policia, shërbimet e ambulantës, zjarrfikësit dhe 
shërbimet tjera të emergjencës për qëllimin e përgjigjes së këtyre thirrjeve nga 
parapaguesit,ose shfrytëzuesit aktual të shërbimeve të komunikimeve elektronike. 
Kushtet dhe procedurat e detajuara për implementimin e dispozitave të këtij 
paragrafi mund të caktohen në përputhje me procedurën dhe kushtet e paraqitura 
në paragrafin 6. të nenit 66 të këtij ligji.  

 
Neni 89 

Të dhënat për vendndodhjen, të ndryshme nga të dhënat për trafikun 
 
1. Kur të dhënat për vendndodhjen të ndryshme nga të dhënat për trafikun dhe që 

kanë të bëjnë me shfrytëzuesit, apo parapaguesit e rrjetave dhe/ose shërbimeve të 
komunikimeve elektronike publike mund të procesohen; të dhënat e tilla mund të 
procesohen vetëm kur ato bëhen në mënyrë anonime, ose me pëlqimin e 
shfrytëzuesve ose parapaguesve deri në atë masë dhe për kohën e nevojshme për 
ofrimin e shërbimit me vlerë të shtuar.  

2. Ofruesi i shërbimit duhet t’i informojë shfrytëzuesit ose parapaguesit, para marrjes 
së pëlqimit të tyre, për llojin e të dhënave për lokacionin të ndryshme nga të dhënat 
për trafikun që do të procesohen, për qëllimet dhe kohëzgjatjen e procesimit dhe 
nëse të dhënat do të transmetohen te një palë e tretë për qëllimin e ofrimit të 
shërbimit me vlerë të shtuar.  

3. Shfrytëzuesve ose parapaguesve duhet t’iu ofrohet mundësia e tërheqjes së 
pëlqimit të tyre për procesimin e të dhënave për vendndodhjen, të ndryshme nga të 
dhënat për trafikun në çfarëdo kohe.  

4. Aty ku pëlqimi i shfrytëzuesve, ose i parapaguesve është marrë për procesimin e të 
dhënave për vendndodhjen, të ndryshme nga të dhënat për trafikun, shfrytëzuesi 
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apo parapaguesi duhet të vazhdojë të ketë mundësinë, duke shfrytëzuar një mënyrë 
të thjeshtë dhe pa pagesë, që përkohësisht të refuzojë procesimin e të dhënave të 
tilla për secilën lidhje në rrjetë, ose për secilën transmetim të një komunikimi.  

5. Procesimi i të dhënave për vendndodhjen, të ndryshme nga të dhënat për trafikun 
në përputhje me paragrafët 1., 2., 3. dhe 4. të këtij neni, duhet të kufizohet për 
personat që veprojnë sipas autoritetit të ofruesit të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të 
komunikimeve elektronike publike apo për palën e tretë që ofron shërbime me 
vlerë të shtuar dhe duhet të kufizohet në atë që është e domosdoshme për qëllimet 
e ofrimit të shërbimit me vlerë të shtuar.  

 
Neni 90 

Transferimi automatik i thirrjes 
 
Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që cilido parapagues të ketë mundësi, duke 
shfrytëzuar mënyra të thjeshta dhe pa pagesë, të ndalimit të transferimit automatik të 
thirrjes së bërë nga pala e tretë në terminalin e shfrytëzuesit. 
 

Neni 91 
Numëratori Telefonik i Parapaguesve 

 
1. Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që parapaguesit të jenë të informuar, pa 

pagesë dhe para se ata të përfshihen në numëratorin telefonik, lidhur me qëllimin e 
numëratorit të shtypur, ose atij elektronik të parapaguesve në dispozicion për 
publikun, ose të marra përmes shërbimeve të numëratorit, në të cilin të dhënat e 
tyre personale mund të përfshihen edhe për ndonjë shfrytëzim të mëtutjeshëm të 
mundësive, mbështetur në funksionet e kërkimit nga versionet elektronike të 
numëratorit.  

2. Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që parapaguesit të kenë mundësinë e 
përcaktimit nëse të dhënat e tyre personale janë të përfshira në numëratorin publik 
dhe nëse është kështu, cilat të dhëna dhe në çfarë niveli të dhënat e tilla janë 
relevante për qëllimin e numëratorit, siç është përcaktuar nga ofruesi i numëratorit 
dhe t’i verifikojë, përmirësojë, ose tërheqë të dhënat e tilla nga të cilat duhet të 
paguhen në baza të kostove reale nëse pagesat e tilla janë të aplikueshme.  

3. Ofruesit e shërbimeve mund të kërkojnë që për çfarëdo qëllimi të një numëratori 
publik të ndryshëm nga kërkimi i detaleve kontaktuese të personave mbi bazat e 
emrave të tyre dhe, kur është e domosdoshme, një minimum të identifikuesve të 
tjerë, pëlqim shtesë nga parapaguesit.  

 
Neni 92 

Komunikimet e padëshiruara 
 
1. Shfrytëzimi i sistemeve automatike të thirrjeve pa intervenim të njeriut (makinat 

automatike të thirrjes), makinat e faksimilit (faksi) ose posta elektronike për 
qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë, mund të lejohen vetëm për parapaguesit, të 
cilët më parë e kanë dhënë pëlqimin.  

2. Pavarësisht nga paragrafi 1. i këtij neni, ku një person fizik ose juridik merr nga 
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konsumatorët e vet detajet kontaktuese elektronike për postën elektronike, në 
kontekstin e shitjes së një produkti ose shërbimi, në përputhje me këtë ligj, personi 
i njëjtë fizik ose juridik mund t’i shfrytëzojë këto detaje kontaktuese elektronike 
për marketing të drejtpërdrejtë të produkteve ose të shërbimeve të ngjashme me 
kusht që konsumatorëve u është dhënë qartë mundësia që të bëjnë vërejtje, pa 
pagesë dhe në mënyrë të lehtë, për shfrytëzimin e tillë të detajeve kontaktuese 
elektronike kur ato janë mbledhur dhe në rastin e secilit mesazh, në rast se 
konsumatori fillimisht nuk e ka refuzuar shfrytëzimin e tillë.  

3. Ofruesit e shërbimeve duhet të marrin masat e duhura dhe pa pagesë për të siguruar 
që komunikimet e padëshiruara me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, në rastet 
e ndryshme me ato që u referohen paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni, nuk janë të 
lejuara pa pëlqimin e parapaguesit në fjalë ose për parapaguesit që nuk dëshirojnë 
t’i pranojnë këto komunikime.  

4. Të gjitha praktikat e dërgimit të postës elektronike për qëllime të marketingut të 
drejtpërdrejtë, fshehja ose zhdukja e identitetit të dërguesit, ose në emër të të cilit 
është bërë komunikimi, ose pa një adresë valide në të cilën pranuesi mund ta 
dërgojë kërkesën për ndërprerjen e komunikimeve të tilla janë të ndaluara.  

 
Neni 93 

Karakteristikat teknike dhe standardizimi 
 
Asnjë kërkesë obliguese për karakteristika të veçanta teknike nuk mund të imponohet 
në terminalet, ose në një pajisje tjetër të komunikimit elektronik që mund të pengojë 
vendosjen e pajisjes në treg dhe qarkullimin e lirë të pajisjes së tillë brenda dhe jashtë 
Kosovës. 
 

KREU XV 
RADIO-PAJISJET DHE PAJISJET TERMINALE TELEKOMUNIKUESE, 

KOMPATIBILITETI ELEKTROMAGNETIK 
 

Neni 94 
Radio-pajisjet dhe pajisjet terminale telekomunikuese 

 
Kushtet dhe kërkesat themelore për lidhje të radio-pajisjeve dhe pajisjeve terminale 
telekomunikuese, obligimet që kanë të bëjnë me informatat për specifikat e ndërfaqeve 
dhe lidhjen me radio-pajisjet dhe pajisjet terminale telekomunikuese, procedurat dhe 
kushtet për dalje në treg, shitje dhe përdorim të këtyre pajisjeve, procedurat dhe kushtet 
për testim të konformitetit, aprovimi dhe monitorimi, si dhe kërkesat përgjegjëse duhet 
të përshkruhen në Rregulloren Teknike për radio-pajisjet dhe pajisjet terminale 
telekomunikuese, të aprovuar nga Autoriteti. 
 

Neni 95 
Kompatibiliteti elektromagnetik 

 
Kushtet për aplikim të kërkesave për kompatibilitet elektromagnetik, procedurat dhe 
kushtet për prezencën e tyre në treg dhe shfrytëzim të mjeteve dhe pajisjeve, kërkesat 
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specifike për këto mjete dhe pajisje, kërkesat për instalim dhe shfrytëzim, procedurat 
dhe kushtet për testim, aprovim dhe monitorim të pajtueshmërisë me kompatibilitet 
elektromagnetik duhet të përshkruhen në Rregulloren teknike për kompatibilitet 
elektromagnetik të aprovuar nga Autoriteti, në përputhje me legjislacionin evropian. 
 

Neni 96 
Shfrytëzimi i mjeteve dhe pajisjeve 

 
1. Rregullat për shfrytëzim të pajisjeve dhe mjeteve industriale, mjekësore dhe 

shkencore d.m.th. pajisjet dhe mjetet, operimi i të cilave gjeneron dhe konsumon 
energji elektromagnetike dhe të parapara për qëllime industriale, mjekësore, 
shkencore, vendore dhe të ngjashme, përveç përdorimit të tyre për komunikime 
elektronike, duhet të përgatiten dhe të aprovohen nga Autoriteti.  

2. Pronari dhe/ose shfrytëzuesi i këtyre mjeteve dhe pajisjeve duhet të lejojë zyrtarët 
e Autoritetit të inspektojnë mjetet dhe/ose pajisjet, apo edhe t’i marrin ato.  

 
Neni 97 

Radio-Monitorimi 
 
1. Autoriteti do ta bëjë kontrollimin e pajtueshmërisë me aktet ligjore që rregullojnë 

radio komunikimet dhe do ta bëjë radio-monitorimin. Gjatë procesit të radio-
monitorimit duhet të bëhen edhe kontrollat dhe analizat për të përcaktuar se në 
çfarë mase shfrytëzohen brezet frekuencore nga radiacioni i radiostacioneve, nëse 
spektri i radiacionit dhe nivelet e radio-pengesave janë konform kërkesave të 
akteve ligjore.  

2. Mbrojtja e radiostacioneve monitoruese fikse dhe mobile nga Autoriteti, prej 
fushave të fuqishme elektromagnetike të gjeneruara nga radio-transmetuesit duhet 
të zbatohet në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara nga Autoriteti.  

3. Informatat e marra gjatë procesit të radio-monitorimit mund të shfrytëzohen vetëm 
për aktivitetet e Autoritetit që rregullohen nga ky ligj.  

4. Autoriteti monitoron brezin frekuencor në bazë të Planit Nacional Frekuencor në 
mënyrë që të:  
4.1. monitorojë se shfrytëzimi i frekuencave të ndara nëpërmjet Autorizimit 

bëhet në pajtim me kornizën legjislative në fuqi, për implementim të 
kushteve nga Autorizimi;  

4.2. sigurohet që brezi frekuencor shfrytëzohet vetëm nga shfrytëzuesit e 
autorizuar në bazë të dispozitave të këtij ligji;  

4.3. krijojë ambient të përshtatshëm dhe pa interferenca që janë shkatërruese për 
punën e sistemeve dhe stacioneve radio-transmetuese, të cilët shfrytëzohen 
për qëllime publike, apo private. 

5. Monitorimi i frekuencave duhet të bëhet në pajtim me rregulloren përkatëse të 
hartuar nga Autoriteti.  

6. Monitorimi i frekuencave mund të bëhet me kërkesë të subjektit që posedon 
Autorizim të lëshuar nga Autoriteti.  
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Neni 98 
Eliminimi i Radio-Interferencave 

 
1. Të gjitha interferencat duhet të eliminohen nga pronari, ose shfrytëzuesi i pajisjeve 

dhe/ose mjeteve që shkaktojnë interferencat. Nëse interferenca gjenerohet në 
radiomarrës, apo pajisjen marrëse për shkak të ndryshimeve (keqësimeve) në 
parametrat teknik, apo përdorimit të papërshtatshëm, resursi i interferencave të tilla 
(radio-pengesave), duhet të eliminohet nga pronari, apo shfrytëzuesi i marrësit, apo 
pajisjes marrëse. Nëse radio-interferenca shkaktohet në pajisjet dhe/ose mjetet tjera 
që operojnë legalisht, pronari apo shfrytëzuesi i pajisjeve dhe/ose mjeteve që e 
shkaktojnë atë duhet që pas instruksioneve nga Autoriteti të eliminojë shkaktarin e 
interferencave (radio-pengesave), ose ta reduktojë nivelin e tyre. Procedura për 
eliminim apo zvogëlim të radio-interferencave, me ç’rast parametrat radioaktivë të 
pajisjeve që e shkaktojnë dhe e pranojnë atë janë konform kërkesave të vendosura 
në aktet juridike, duhet të përcaktohet nga Autoriteti.  

2. Gjatë procesit të radio-monitorimit dhe hetimit për radio-interferenca, ofruesit e 
rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe personat tjerë 
duhet të informojnë Autoritetin me informata relevante dhe të sigurojnë qasje të 
pakufizuar te shkaktarët e mundshëm të radio-interferencave.  

 
KREU XVI 

MBIKËQYRJA E PAJTUESHMËRISË ME KËTË LIGJ 
 

Neni 99 
Procedura për mbikëqyrje të pajtueshmërisë 

 
1. Kur Autoriteti gjen që një ndërmarrës nuk vepron në pajtueshmëri me aktet 

juridike të cilat specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitete të 
komunikimeve elektronike, apo me termat dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve 
të komunikimeve elektronike, ose dështon që të plotësojë një apo më shumë 
obligime të caktuara, atij, si një ndërmarrës me fuqi të ndjeshme tregu në ndonjërin 
prej tregjeve relevante, ose si ndërmarrës i caktuar që të ofrojë shërbime 
universale, Autoriteti duhet që ta njoftojë ndërmarrësin për këto të gjetura dhe t’ia 
japë një mundësi për arsyetim, ose për rregullim të çfarëdo parregullsie brenda 
afatit:  
1.1. një (1) mujor, pas dërgimit të njoftimit;  
1.2. më të shkurtë kohor, nëse ndërmarrësi pajtohet, apo Autoriteti e përcakton 

në rast të parregullsive të përsëritura;  
1.3. më të gjatë kohor, nëse Autoriteti vendos ashtu.  

2. Nëse ndërmarrësi në fjalë nuk i rregullon parregullsitë brenda afatit kohor të 
përshkruar në paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti duhet të ndërmarrë masa 
proporcionale me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë, përfshirë këtu edhe 
sanksionet ekonomike të specifikuara në nenin 101 të këtij ligji. Autoriteti duhet ta 
njoftojë ndërmarrësin për masat dhe arsyet e ndërmarrjes së masave brenda afatit 
shtatë (7) ditor nga data e adoptimit të tyre dhe duhet ta përcaktojë një afat kohor të 
arsyeshëm që ndërmarrësi të veprojë në pajtueshmëri me masat e ndërmarra.  

3. Autoriteti ka të drejtë të ndërmarrë masa në formë të sanksioneve ekonomike nëse 
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ndërmarrësi dështon që të ofrojë informata në pajtim me nenin 34 të këtij ligji, ose 
dështon të ofrojë informata që i referohen nën-paragrafit 5.1 dhe 5.2 të paragrafit 5. 
të nenit 18 të këtij ligji, përfshirë këtu edhe pengesat e shkaktuara për qasje në 
informata, siç përshkruhet në nenin 100 të këtij ligji dhe/ose dështon t’i plotësojë 
kërkesat në bazë të nenit 100 të këtij ligji dhe pa u mbështetur në procedurën e 
përcaktuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni.  

4. Në rastet e shkeljeve serioze dhe të përsëritura të akteve juridike, të cilat 
specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitete të komunikimeve 
elektronike, apo me termat dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve të 
komunikimeve elektronike, ose dështon që të plotësojë një apo më shumë obligime 
të caktuara atij, si një ndërmarrës me fuqi të ndjeshme tregu në ndonjërin prej 
tregjeve relevante, ose si ndërmarrës i caktuar që të ofrojë shërbime universale dhe 
kur masat e ndërmarra në bazë të paragrafit 2. të këtij neni nuk kanë qenë të 
mjaftueshme që të rregullojnë shkeljet, Autoriteti e ka të drejtën të ndalojë 
ndërmarrësin të vazhdojë të ofrojë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve 
elektronike për një përudhë deri në tre (3) vjet, ose të suspendojë të drejtën për 
shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike deri në tre (3) vjet, ose ta 
tërheqë këtë të drejtë tërësisht.  

5. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1., 2. dhe 4. të këtij neni, kur Autoriteti ka 
dëshmi që një ndërmarrës shkel aktet juridike të cilat specifikojnë termat dhe 
kushtet për përfshirje në aktivitete të komunikimeve elektronike, apo me termat 
dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike,ose dështon 
që të plotësojë një apo më shumë obligime të caktuara atij, si një ndërmarrës me 
fuqi të ndjeshme tregu në ndonjërin prej tregjeve relevante, ose ndërmarrës i 
caktuar që të ofrojë shërbime universale të cilat paraqesin kërcënim urgjent dhe 
serioz për rendin publik, sigurinë publike ose shëndetin publik ose mund të krijojë 
probleme serioze ekonomike dhe operacionale për ofruesit ose shfrytëzuesit e tjerë 
të rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, Autoriteti ka të drejtë 
të ndërmarrë masa urgjente të përkohshme, përfshirë këtu bllokimin e përkohshëm 
të objekteve që janë shfrytëzuar si mjet, apo si objekt direkt për shkelje të këtij ligji 
dhe/ose të ndërmarrë masa për ndalim të përkohshëm për të zhvilluar aktivitete ose 
shfrytëzuar resurset e komunikimeve elektronike. Kur masat e tilla ndërmerren, 
Autoriteti duhet t’i japë ndërmarrësit një mundësi për arsyetim, ose mundësi për të 
propozuar masa rregulluese.  

6. Dispozitat e këtij kreu vlejnë për ndërmarrësit për aq sa ata janë të përfshirë në 
aktivitete të komunikimeve elektronike. Kur dispozitat e këtij Kreu, përveç këtij 
paragrafi dhe nenit 18 të këtij ligji, nuk aplikohen për suspendim, apo tërheqje 
dhe/ose të së drejtës për të shfrytëzuar resurset e komunikimeve elektronike për 
shkak të shkeljeve të akteve juridike, të drejtat për të shfrytëzuar resurset e 
komunikimeve elektronike duhet të suspendohen apo tërhiqen në bazë të rasteve, 
procedurave dhe kushteve të përshkruara në Ligjin për Konfliktet Administrative 
dhe rregullat për ndarje dhe shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike.  
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Neni 100 
Zyrtarët e Autoritetit 

 
1. Zyrtarët e autorizuar nga Autoriteti, pas prezantimit të dokumentit të lëshuar nga 

Autoriteti, që vërteton autorizimet dhe funksionet e tyre dhe me qëllim të 
mbikëqyrjes së pajtueshmërisë me këtë ligj, kanë të drejtë që në emër të Autoritetit 
të: 
1.1. marrin informatat e domosdoshme në pajtim me procedurat dhe kushtet e 

përcaktuara me këtë ligj, me ligjet dhe me aktet tjera juridike;  
1.2. pas prezantimit të lejes nga gjykata, të kenë qasje në dhe të inspektojnë 

lokalet, zonat dhe automjetet që shfrytëzohen nga ndërmarrësi, të shikojnë 
dhe analizojnë dokumentet e tij, të cilat janë të domosdoshme për hetim, të 
marrin kopjet e ekstrakteve të dokumenteve të tilla dhe të kenë qasje në 
informata të ruajtura në kompjuterët dhe në media tjera magnetike;  

1.3. të marrin shpjegime të shkruara dhe me gojë nga personat që kanë lidhje me 
aktivitetet e ndërmarrësit që është nën hetim, të kërkojnë që sqarimet të 
jepen në zyrën e zyrtarit të autorizuar që e bën hetimin;  

1.4. të marrin nga ndërmarrësit tjerë çfarëdo të dhëna dhe dokumente për 
aktivitetet ekonomike të ndërmarrësit nën hetime, pavarësisht subordinimit 
të ndërmarrësit tjetër, ose kopjet e dokumenteve; të marrin dokumente ose 
kopje të tilla nga personat, institucionet shtetërore dhe ato komunale;  

1.5. të inspektojnë (auditojnë) veprimtarinë ekonomike të një ndërmarrësi, të 
marrin opinione nga trupat profesionale bazuar në materialin që inspektohet, 
të bëjnë rishikimin detal të sistemeve kontabël të kostove dhe/ose të të 
hyrave të ndërmarrësit;  

1.6. të konfiskojnë për një përudhë kohore prej gjashtëdhjetë (60) ditësh 
dokumentet dhe objekte të domosdoshme për t’u shfrytëzuar si dëshmi gjatë 
hetimit të një shkeljeje, duke lënë vendim të arsyetuar për konfiskim dhe 
listën e dokumenteve dhe/ose të objekteve të konfiskuara; të kërkojë që të 
bëhen kopje dokumentet e tilla;  

1.7. të shfrytëzojnë për hetime shërbimet e specialistëve dhe të ekspertëve;  
1.8. të shfrytëzojnë metodat teknike gjatë hetimit në pajtim me procedurat e 

përcaktuara me ligj;  
1.9. të bëjnë inspektim në vend të ngjarjes, të pajisjeve dhe/ose mjeteve;  
1.10. të ushtrojnë të drejta të tjera të garantuara me këtë ligj dhe me ligjet tjera.  

2. Gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, zyrtarët e autorizuar nga Autoriteti mund t’i 
shfrytëzojnë shërbimet e nëpunësve të policisë.  

3. Gjatë ushtrimit të të drejtave dhënë atyre, zyrtarët e autorizuar të Autoritetit duhet 
të shkruajnë dokumente (deklarata, protokolle, kërkesa etj.). Forma e këtyre 
dokumenteve dhe kërkesat për skedim të tyre duhet të specifikohen nga Autoriteti.  

4. Instruksionet e zyrtarëve të autorizuar nga Autoriteti, të dhëna gjatë kryerjes së 
veprimtarisë së tyre sipas këtij neni janë të obligueshme për të gjithë personat dhe 
ndërmarrësit, si dhe për menaxhmentin dhe zyrtarët e tyre administrativë, të cilët 
njëkohësisht duhet të jenë plotësisht kooperativë me zyrtarët e autorizuar. 
Sanksionet e vendosura për dështime në bazë të këtij dhe ligjeve tjera duhet të jenë 
në pajtim me instruksionet e dhëna.  
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5. Ndërmarrësit kanë të drejtë të apelojnë tek Bordi i Autoritetit kundër veprimeve 
ilegale të zyrtarëve të tij. Apelimi duhet të bëhet në afat prej dhjetë (10) ditësh nga 
dita e ndërmarrjes së veprimit ilegal kundër të cilit apelohet. Bordi i Autoritetit 
duhet të marrë vendim për apelin e bërë brenda afatit prej dhjetë (10) ditësh nga 
dita e pranimit të apelit. Nëse personi në fjalë nuk pajtohet me vendimin e Bordit, 
ose Bordi dështon të marrë vendim brenda afatit dhjetë (10) ditësh, personi në fjalë 
ka të drejtë të apelojë në gjykatë. Skedimi i apelit nuk i ndalon veprimet e 
zyrtarëve.  

6. Kërkesa për leje për të ndërmarrë veprime sipas nën-paragrafit 1.2 të paragrafit 1. 
të këtij neni, duhet të skedohet në gjykatë. Në disa raste urgjente, disa veprime 
mund të ndërmerren mbështetur në vendimin e Kryesuesit të Bordit. Në këtë rast, 
kërkesa për leje për ndërmarrje të veprimeve duhet të skedohet në gjykatë në 
pajtim me procedurën e lartpërmendur brenda afatit njëzet e katër (24) orësh pas 
marrjes së vendimit nga Kryesuesi. Nëse gjykata (gjykatësi) refuzon të japë leje, 
veprimet duhet të ndërpriten dhe çfarëdo informate e marrë gjatë kësaj kohe duhet 
të shkatërrohet menjëherë.  

7. Dëmi që i shkaktohet ndërmarrësit nga veprimet ilegale të institucioneve që 
rregullojnë veprimtarinë e komunikimeve elektronike, apo nga zyrtarët e tyre duhet 
të kompensohet në pajtim me procedurat e bazuara në ligj.  

 
Neni 101 

Sanksionet ekonomike 
 
1. Në rastet kur ndërmarrësit dështojnë të jenë në pajtim me aktet juridike, të cilat 

specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitete të komunikimeve 
elektronike apo me termat dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve të 
komunikimeve elektronike, përfshirë këtu të drejtat e shfrytëzuesve dhe 
konsumatorëve, ose dështojnë që të plotësojnë një apo më shumë obligime të 
caktuara si ndërmarrës me fuqi të ndjeshme tregu në ndonjërin prej tregjeve 
relevante, ose si ndërmarrës të caktuar që të ofrojnë shërbime universale, ose 
dështojnë të punojnë në bazë të vendimeve të lëshuara nga Autoriteti për zgjidhje 
të mosmarrëveshjeve, ose dështojnë që të jenë në pajtim me Rregulloret Teknike të 
Radio-Pajisjeve dhe pajisjeve terminale telekomunikuese, apo me Rregulloren 
teknike për kompatibilitet elektromagnetik, Autoriteti ka të drejtë që të dënojë 
ndërmarrësin në vlerë deri shtatë përqind (7%) nga të hyrat vjetore nga aktivitetet 
që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike, por nëse kalkulimi i një shume të 
tillë është i vështirë apo i pamundur-Autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë 
prej jo më shumë se tetëdhjetë e gjashtë mijë (86,000) Euro.  

2. Në rast se ndërmarrësi bën shkelje dhe i përsërit shkeljet që i referohen paragrafit 
1. të këtij neni, Autoriteti ka të drejtë ta dënojë ndërmarrësin deri në dhjetë përqind 
(10%) nga të hyrat vjetore nga aktivitetet që kanë të bëjnë me komunikimet 
elektronike, por nëse kalkulimi i një shume të tillë është i vështirë apo i pamundur- 
Autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se njëqind e 
pesdhjetë mijë (150,000) Euro.  

3. Kur të ardhurat vjetore të ndërmarrësve që iu referohen paragrafëve 1. dhe 2. të 
këtij neni janë më të vogla se tetëdhjetë e pesë mijë (85,000) Euro, dënimi i 
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shqiptuar duhet të jetë deri në tremijë (3,000) Euro dhe në rastet e shkeljeve të 
përsëritura dënimi i shqiptuar mund të jetë deri në dhjetë mijë (10,000) Euro.  

4. Nëse ndërmarrësi dështon që t’i zbatojë obligimet e vendosura nga ana e 
Autoritetit për ndërprerje të aktivitetit ilegal, nuk paraqet informatat në pajtim me 
procedurën dhe kushtet në bazë të këtij ligji (dhënia e informatave të pasakta 
konsiderohet, gjithashtu si dështim i dhënies së informatave), pengon zyrtarët e 
autorizuar nga Autoriteti për të zbatuar detyrat e veta apo nuk iu përgjigjet 
kërkesave të Autoritetit, përfshirë këtu të gjitha masat e ndërmarra përkohësisht, 
Autoriteti ka të drejtë të shqiptojë dënim deri në pesëmbdhjetë mijë (15,000) Euro 
dhe në rastet e përsëritjes së shkeljeve – dënimi mund të jetë njëmijë e pesqind 
(1,500) Euro për secilën shkelje të përsëritur.  

5. Përveç sanksioneve ekonomike të paraqitura në paragrafët 1. deri 4. të këtij neni 
dhe në paragrafin 4. të nenit 103 të këtij ligji, Autoriteti mund të urdhërojë 
konfiskimin e objekteve që janë shfrytëzuar si mjet apo kanë qenë mjet i shkeljeve 
direkte të dispozitave të këtij ligji dhe/ose urdhërojë të bëhen pagesa për dëmet e 
shkaktuara nga aktivitetet ilegale.  

6. Kur ndonjë ndërmarrës vepron si grup personash, anëtarët e grupit që bëjnë 
shkelje, të cilët veprojnë si njësi të veçanta ekonomike merren parasysh si shkelës.  

 
Neni 102 

Shqiptimi i sanksioneve ekonomike dhe përcaktimi i lartësisë së tyre 
 
1. Sanksionet ekonomike ndërmarrësve iu shqiptohen nga Autoriteti. Autoriteti duhet 

ta aprovojë rregulloren për procedurat e vendosjes së sanksioneve ekonomike.  
2. Procedura për vendosjen e sanksioneve ekonomike sipas paragrafëve 2., 3. ose 4. 

të nenit 101 të këtij ligji iniciohet nga ndonjë zyrtar i Autoritetit. Propozimi duhet 
të sqarojë rrethanat e shkeljeve të këtij ligji dhe sanksionet ekonomike të 
propozuara. Pas pranimit të njoftimit zyrtar nga ndonjë zyrtar i autoritetit, 
Kryesuesi i Bordit/ Bordi, apo ndonjë person i autorizuar nga Bordi duhet të mbajë 
takim për vendosjen e sanksioneve ekonomike. Ndërmarrësi që është subjekt i 
sanksioneve të mundshme ekonomike duhet të informohet për takimin. 
Ndërmarrësi duhet të paraqesë dëshmi mbështetëse për të faktuar se nuk ekziston 
bazë për shkelje të këtij ligji, si dhe fakte për rrethana lehtësuese ose çfarëdo fakti 
tjetër relevant për të mbështetur sanksionet ekonomike adekuate, para mbajtjes së 
takimit.  

3. Në takimin që mbahet për vendosjen e çfarëdo sanksioni ekonomik mund të marrin 
pjesë dhe ka të drejtë të prezantojë sqarime, ndërmarrësi ndaj të cilit shqiptohen 
sanksionet ekonomike, ndërmarrësit dhe palët tjera të interesuara, si dhe personat 
pjesëmarrja e të cilëve kërkohet në mënyrë që rasti të përpunohet në mënyrë 
adekuate dhe sanksionet ekonomike të shqiptohen (dëshmitarët, ekspertët, 
specialistët ose personat tjerë). Dështimi për të marrë pjesë në takim i ndërmarrësit 
ndaj të cilit shqiptohen sanksionet, ose i personave dhe ndërmarrësve tjerë nuk 
mund të parandalojë mbajtjen e takimit. Takimi duhet të jetë publik, përveç në 
rastet kur Autoriteti vendos që të ekzaminojë rastin në takim të mbyllur me qëllim 
të garantimit të sigurisë shtetërore, sekreteve biznesore, ose komerciale, ose për të 
siguruar privatësinë e personave. 
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4. Takimi duhet të fillojë me raportim të zyrtarit të Autoritetit që ka bërë propozimin. 
Përfaqësuesit e ndërmarrësve dhe personat pjesëmarrës të takimit mund t’i 
prezantojnë sqarimet e veta. Pjesëmarrësit tjerë të takimit mund të bëjnë pyetje 
cilitdo person që e ka përpiluar raportin, ose që ka ofruar ndonjë sqarim.  

5. Procesverbalët duhet të mbahen dhe të shpërndahen jo më vonë se pesë (5) ditë nga 
dita e mbajtjes së takimit. Procesverbalët duhet të nënshkruhen nga Kryesuesi i 
Bordit, apo nga ndonjë person i autorizuar nga ai dhe nga procesmbajtësja e 
takimit.  

6. Ndërmarrësi ndaj të cilit vendosen, ose janë vendosur sanksionet ekonomike, si 
dhe personat dhe ndërmarrësit tjerë të interesuar kanë të drejtë që të kenë qasje në 
materialet e mbledhura nga Autoriteti, përveç materialeve që janë sekret shtetëror, 
komercial, biznesor dhe në ato materiale zbulimi i të cilave do të shkelte 
privatësinë e personave fizikë. Ndërmarrësit, ndaj të cilit vendosen sanksionet 
ekonomike, duhet gjithmonë t’i sigurohet qasja në tekstin e propozimit të përpiluar 
nga zyrtari i Autoritetit dhe në minutat e takimit për vendosjen e sanksioneve 
ekonomike.  

7. Pas takimit për shqiptimin e sanksioneve ekonomike Bordi i Autoritetit, ose ndonjë 
person i autorizuar nga Bordi duhet të marrë vendimin përfundimtar. Ndaj 
vendimit për shqiptimin e ndonjë sanksioni ekonomik pala ka të drejtë apeli në 
Gjykatën Kompetente në pajtim me procedurën dhe kushtet e vendosura në 
legjislacionin në fuqi.  

8. Bordi i Autoritetit, ose ndonjë person i autorizuar nga Bordi, kanë të drejtë, në 
çfarëdo momenti gjatë zhvillimit të procedurës për vendosjen e sanksioneve 
ekonomike, të kërkojnë plotësimin e dokumenteve të mbledhura. Pas plotësimit të 
dokumenteve nga zyrtarët e Autoritetit, propozimi i plotësuar me këto materiale 
duhet të krijojë bazë për fillim të procedurës së re që nga fillimi.  

9. Gjatë shqiptimit të sanksioneve ekonomike ndaj ndërmarrësve duhet të pasur 
parasysh:  
9.1. niveli i dëmit i shkaktuar nga shkelja;  
9.2. kohëzgjatja e shkeljes;  
9.3. rrethanat lehtësuese, ose rënduese për përgjegjësinë e ndërmarrësit;  
9.4. sasinë e të ardhurave që ndërmarrësi ka marrë si rezultat i shkeljes;  
9.5. kur shkelja është bërë nga disa ndërmarrës, pjesa e shkeljes e bërë nga secili 

ndërmarrës.  
10. Në rrethana lehtësuese duhet të përfshihen veprimet e ndërmarrësve në fjalë, të 

ndërmarra me vetiniciativë për t’i parandaluar pasojat e dëmshme të shkeljeve, si 
dhe ndihma e ndërmarrësve dhënë Autoritetit gjatë hetimit të shkeljeve, 
kompensimi i humbjeve, ose eliminimi i dëmeve të shkaktuara.  

11. Në rrethana rënduese duhet të përfshihen veprimet e ndërmarrësve në fjalë që janë 
bërë për ta penguar procedurën hetimore, fshehur shkeljen, vazhduar me shkelje 
edhe pse Autoriteti ua ka bërë me dije se duhet t’i ndërpresin veprimet ilegale, si 
dhe për rastet e shkeljeve të përsëritura, për të cilat është vendosur shqiptimi i 
sanksioneve ekonomike në bazë të këtij ligji.  

12. Gjatë përcaktimit të nivelit të sanksionit ekonomik, Autoriteti mund të marrë 
parasysh edhe rrethana tjera si rrethana lehtësuese.  
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Neni 103 
Zbatimi i sanksioneve ekonomike 

 
1. Ndërmarrësi duhet ta zbatojë sanksionin ekonomik të shqiptuar nga Autoriteti, 

duke bërë pagesën e dënimit në llogarinë e Autoritetit në pajtueshmëri me 
dispozitat e nenit 86 të këtij ligji dhe/ose duke bërë transferin gratis të objekteve të 
konfiskuara jo më vonë se tre (3) muaj nga data e pranimit të vendimit.  

2. Me kërkesë të arsyetuar të ndërmarrësit, Autoriteti mund ta shtyjë afatin e pagesës 
së dënimit, apo një pjesë të dënimit deri në gjashtë (6) muaj.  

3. Vendimi i Autoritetit për sanksion ekonomik është dokument ekzekutiv. Kur 
vendimi nuk zbatohet, procedura për ekzekutim të këtij vendimi bëhet në bazë të 
legjislacionit për Procedurë Penale në fuqi. Vendimi mund të dërgohet për 
ekzekutim jo më vonë se tre (3) muaj nga data e lëshimit të tij.  

4. Çfarëdo konfiskimi i objekteve duhet të bëhet në pajtim me procedurat e 
përshkruara në legjislacionin përkatës.  

5. Autoriteti ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet për kompensim të dëmit të 
shkaktuar nga veprimet ilegale të ndërmarrësit.  

6. Kur merret vendimi për sanksionim të ndërmarrësit, i cili vepron si grup i 
shoqëruar ndërmarrësish, të gjithë anëtarët e grupit bashkërisht duhet ta mbajnë 
përgjegjësinë për zbatim adekuat të sanksionit ekonomik, duke marrë parasysh 
dispozitat e paragrafit 6. të nenit 101 të këtij ligji.  

 
KREU XVII 

MBIKËQYRJA DHE MONITORIMI I TRAFIKUT 
TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

 
Neni 104 

Mbikëqyrja dhe Monitorimi 
 
1. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike kanë 

të drejtë të regjistrojnë dhe ruajnë të dhënat teknike të komunikimeve elektronike 
dhe të pjesëmarrësve në komunikime vetëm për aq sa është e domosdoshme që të 
sigurohet veprimtaria ekonomike e ndërmarrësve në fjalë. Ndërmarrësit që ofrojnë 
rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike duhet t’iu ofrojnë dhe në 
pajtueshmëri me procedurat ligjore të institucioneve kryesore që kryejnë shërbime 
hetimore operacionale dhe institucioneve tjera që kryejnë hetime para procesit 
gjyqësor, prokurorëve, gjykatave, ose gjykatësve informatat që i posedojnë dhe të 
cilat janë të domosdoshme për të parandaluar, hetuar ose zbuluar veprimet 
kriminale. Informatat e tilla duhet të ofrohen menjëherë dhe pa pagesë nga 
ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike tek 
institucionet kryesore që kryejnë shërbime hetimore operacionale dhe 
institucioneve tjera që kryejnë hetime para procesit gjyqësor të caktuara nga 
Qeveria, në formë elektronike, si përgjigje ndaj kërkesës së tyre. Institucionet 
hetimore që bëjnë hetime para procesit gjyqësor të caktuara nga Qeveria duhet që 
t’u ofrojnë vartësve të tyre dhe/ose institucioneve tjera që kryejnë hetime para 
procesit gjyqësor qasje në informata të tilla në pajtim me procedurat të përcaktuara 
nga Qeveria. Të gjithë personat që marrin pjesë në shkëmbim të informatave duhet 
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të ndërmarrin hapa të domosdoshëm për të garantuar sigurinë e të dhënave në 
pajtim me procedurat dhe kushtet të vendosura nga Qeveria; pajisjet shtesë të 
domosdoshme për këtë qëllim duhet të sigurohen dhe mirëmbahen nga fondet e 
Qeverisë. Nëse informata e ofruar nga ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose 
shërbime të komunikimeve elektronike nevojitet që të konfirmohet për qëllime 
hetimi para procesit gjyqësor, zyrtari hetues para procesit gjyqësor duhet që 
kërkesën t’ia adresojë në mënyrë direkte me shkrim ndërmarrësit dhe ndërmarrësi 
duhet që të përgjigjet, gjithashtu me shkrim.  

2. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike 
duhet të ruajnë informatat teknike që janë shfrytëzuar gjatë transmetimit të trafikut 
të komunikimeve elektronike vetëm për një periudhë kohore e cila është e 
domosdoshme për të siguruar veprimtarinë ekonomike të ndërmarrësve, por jo më 
gjatë se gjashtë muaj, përveç rasteve që i referohen në nenin 68 të këtij ligji; kur 
informatat e tilla janë të domosdoshme për qëllime hetimi, iu nevojiten 
institucioneve që bëjnë hetime para procesit gjyqësor, prokurorëve, gjykatave, ose 
gjykatësve për të parandaluar, hetuar dhe zbuluar aktivitetet kriminale, 
ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike pas 
instruksioneve të marra nga ndonjë institucion (institucione që kryejnë shërbime 
hetimi) i autorizuar nga Qeveria duhet të ruajnë ato informata për një periudhe më 
të gjatë kohore, por jo më gjatë se gjashtë (6) muaj të tjerë. Ruajtja e tillë e 
informatave duhet të paguhet nga fondet shtetërore në përputhje me procedurat e 
vendosura nga Qeveria. 

3. Kur ekziston vendim i arsyetuar nga gjykata, ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose 
shërbime të komunikimeve elektronike duhet t’iu ofrojnë në pajtueshmëri me 
procedurat ligjore organeve hetimore dhe në pajtueshmëri me procedurat e bazuara 
në legjislacionin për Procedurë Penale në fuqi organeve që kryejnë hetime para 
procesit gjyqësor, mundësi teknike për të bërë kontroll në përmbajtjen e 
informatave të transmetuara nëpërmjet rrjetave të komunikimeve elektronike. 
Pajisjet e domosdoshme për këtë qëllim duhet të sigurohen dhe mirëmbahen nga 
fondet e buxhetit të Kosovës.  

4. Institucioni i autorizuar qeveritar (organ hetimor) duhet të organizojë dhe ofrojë, 
në pajtueshmëri me procedurat e vendosura nga Qeveria, të gjitha organeve tjera 
hetimore dhe në rastet e ndjekjeve penale, të gjitha organeve që bëjnë hetime para 
procesit gjyqësor, me mundësitë teknike që të bëjnë kontroll të pavarur të 
përmbajtjes që është transmetuar nëpërmjet rrjetave të komunikimeve elektronike.  

5. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike 
duhet të informojnë organin e autorizuar qeveritar (organ hetimor) dhe Autoritetin 
për çfarëdo ndryshimi që do të ndërmarrin në rrjetat e veta, apo në pikat e 
ndërlidhjes me operatorët tjerë të komunikimeve elektronike që mund të ndikojë në 
operimin e pajisjes që iu referohet paragrafëve 1. dhe/ose 3. të këtij neni, si dhe 
volumin e prezantuar të informatës sa më shpejt që është e mundur pas dijenisë për 
të.  

6. Komandat teknike të dërguara nga një rrjetë e komunikimeve elektronike për të 
filluar apo ndërprerë përgjimin, apo çfarëdo kontrolli tjetër të informatave të 
transmetuara nëpërmjet rrjetave të komunikimeve elektronike, duhet të mbahen të 
sigurta në lokalet e institucionit të autorizuar qeveritar (organ hetimor) në mënyrë 
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të tillë që do të pamundësojë komandën e dërguar të modifikohet nga institucioni i 
autorizuar qeveritar, i cili e ka dërguar një komandë të tillë, ose nga ndërmarrësi, i 
cili e ka pranuar atë. Prokurori i Përgjithshëm, ose prokurori i autorizuar nga ai 
duhet të bëjë kontroll për pajtueshmërinë me dispozitat e këtij paragrafi.  

 
Neni 105 

Rrethanat e jashtëzakonshme dhe rregullat speciale për sigurimin e komunikimit 
 
1. Qeveria, apo institucioni i autorizuar nga ajo duhet ta aprovojë programin për 

zbatimin e masave në situata të jashtëzakonshme dhe skemën për organizim të 
komunikimeve në situata të jashtëzakonshme. Ndërmarrësit duhet të marrin pjesë 
në përgatitjen e këtyre akteve juridike dhe duhet të sigurojnë funksionimin efektiv 
të tyre.  

2. Në rastet e forcës madhore, gjendjes ekstreme, situatës së jashtëzakonshme, ose 
për qëllime të përgatitjes për mobilizim të përgjithshëm apo të mbrojtjes 
kombëtare, ose për të siguruar mbrojtjen kombëtare dhe rendin publik, qeveria apo 
institucioni i autorizuar nga ajo mund, që në pajtueshmëri me procedurat ligjore 
dhe aktet tjera juridike, të lëshojë urdhra obligues, detyrime apo obligime ndaj 
ndërmarrësve që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike, si 
dhe ndaj pronarëve, ose shfrytëzuesve të pajisjeve dhe mjeteve për të mbrojtur dhe 
mirëmbajtur rrjetat e rëndësishme të komunikimeve elektronike, si dhe të ndërlidhë 
ato dhe nëse është e domosdoshme të kufizojë shfrytëzimin publik të rrjetave të 
komunikimeve elektronike.  

3. Ofruesit e rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet ndërmarrë 
çfarëdo mase të domosdoshme për sigurimin e funksionimit të rrjetave dhe 
shërbimeve të komunikimeve elektronike në rast të dështimit katastrofal të rrjetës, 
ose forcës madhore, siç janë: kushtet e jashtëzakonshme klimatike, tërmetet, 
vërshimet, rrufeve apo zjarreve, si dhe në rastet tjera të jashtëzakonshme. Në raste 
të tilla, ndërmarrësit dhe institucionet relevante duhet ndërmarrë të gjitha masat e 
mundshme për mirëmbajtje të nivelit më të lartë të shërbimit bazuar në prioritetet e 
përcaktuara nga Qeveria, ose institucioni i autorizuar prej saj.  

4. Ofruesit e rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet t’i japin 
prioritet absolut komunikimeve me shërbime emergjente dhe me institucionet që 
ofrojnë shërbime dhe iu përgjigjen thirrjeve emergjente, përfshirë këtu çfarëdo 
telekomunikimi që ka të bëjë me sigurinë e jetës në tokë, ajër ose hapësirë, por 
gjithashtu edhe telekomunikimeve epidemiologjike të rasteve me urgjencë 
ekstreme, siç janë definuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shfrytëzuesit e 
radiostacioneve duhet të sigurojnë pranimin e sinjaleve dhe mesazheve për 
fatkeqësitë nga cilido resurs i sinjalit dhe duke iu dhënë atyre prioritet absolut, 
duke u përgjigjur në mënyrë të njëjtë dhe duke ndërmarrë veprim imediat në këtë 
aspekt.  

5. Ofruesit e rrjetave dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet dhënë 
prioritet në krahasim me telekomunikimet tjera, telekomunikimeve që bëhen nga 
krerët e shtetit, ose qeverisë, anëtarët e qeverisë, komandantët e forcave tokësore, 
ose ajrore, përfaqësuesit konsullor apo diplomatik të Republikës së Kosovës dhe 
shteteve tjera anëtare të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve, Sekretarit të 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, udhëheqësve të organeve kryesore të 
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Kombeve të Bashkuara dhe Tribunalit Ndërkombëtar, ose telekomunikimeve tjera 
deri në masën e domosdoshme për të marrë parasysh kërkesat specifike nga 
dërguesi i informatave relevante.  

6. Autoriteti ka të drejtë të vendosë procedura dhe kushte për zbatim të obligimeve që 
i referohen paragrafëve 4. dhe 5. të këtij neni.  

7. Është i ndaluar dërgimi, ose transmetimi i sinjaleve të rrejshme, ose mashtruese për 
fatkeqësitë, urgjencat, sigurinë apo identifikimin.  

8. Informatat që përmbajnë në vete sekrete shtetërore dhe/ose zyrtare duhet të 
transmetohen nëpërmjet radio-kanaleve komunikuese të koduara.  

 
Neni 106 

Dispozitat kalimtare 
 
1. Qeveria dhe Autoriteti do të miratojnë të gjithë legjislacionin sekondar që ka të 

bëjë me menaxhimin e frekuencave jo më vonë se gjashtë (6) muaj nga data që 
është theksuar në nenin 110 të këtij ligji. Qeveria, Ministria dhe Autoriteti do të 
miratojnë legjislacionin sekondar tjetër nga ai i përmendur në pjesën e parë të këtij 
paragrafi, duke zbatuar këtë ligj në periudhën prej dymbëdhjetë (12) muajve nga 
data që është theksuar në nenin 110 të këtij ligji.  

2. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ligji i Telekomunikacionit do të shfuqizohet ashtu 
siç përcaktohet në nenin 109 të këtij ligji, megjithatë ndërmarrësit që janë 
identifikuar nga Autoriteti, para se të hyjë ky ligj në fuqi, si ndërmarrësit me fuqi 
të ndjeshme tregu, duhet të vazhdojnë t’i përmbushin obligimet që iu imponohen, 
duke përfshirë obligimet që u detyrohen ndërmarrësve me fuqi të ndjeshme tregu, 
brenda fushëveprimit dhe kushteve që i përcakton Ligji i Telekomunikacionit dhe 
aktet nënligjore të dala nga ai ligj, derisa Autoriteti, pas përfundimit të analizimit 
të tregut në përputhje me procedurën e përshkruar në këtë ligj, të vendosë që të 
revokojë dhe/ose modifikojë këto obligime.  

3. Të dhënat personale që janë të përfshira në direktoriumet publike (numëratorët) të 
përdoruesve para se ky ligj të hyjë në fuqi, mund të mbahen në këto direktoriume 
derisa përdoruesit të paraqesin dëshirën për t’i fshirë këto të dhëna. Ofruesit e 
shërbimeve publike të komunikimeve elektronike do të informojnë publikisht 
përdoruesit, të dhënat e të cilëve janë përfshirë në numëratorët përkatës për të 
drejtat e garantuara për ta, të dala nga ky ligj.  

4. Aktet nënligjore që janë miratuar para se të hyjë në fuqi ky ligj vlejnë deri në atë 
masë që nuk janë në kundërshtim me këtë ligj. Një dispozitë nuk do të 
konsiderohet kundërshtuese vetëm se zbatohet në ndërmarrësit që kanë fuqi të 
ndjeshme tregu të identifikuar në pajtueshmëri me procedurat e përcaktuara nga 
Ligji mbi Telekomunikacionin.  

5. Çfarëdo mosmarrëveshje ndërmjet ndërmarrësve që duhet të zgjidhet në bazë të 
nenit 84 të këtij ligji dhe çfarëdo mosmarrëveshje e bazuar në ankesat e 
përdoruesve fundorë që duhet të zgjidhet në bazë të nenin 72 të këtij ligji, e që janë 
pranuar për shqyrtim para ardhjes në fuqi të këtij ligji duhet të shqyrtohet dhe 
apelohet në bazë të normave ligjore të vlefshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

6. Procedurat (siç janë analiza e tregjeve dhe ndarja e resurseve të komunikimeve 
elektronike, përfshirë këtu edhe tenderët dhe ankandet) që janë bazuar në Ligjin e 
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Telekomunikacionit, si dhe aktet ligjore për zbatimin e tyre duhet të përfundohen 
në bazë të normave juridike të vlefshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Marrja e 
vendimit nga Autoriteti që tregon rezultatet e procedurës duhet të konsiderohet si 
përfundim i procedurës; në rast se lëshohet ndonjë autorizim pas kompletimit të 
procedurës; lëshimi i këtij autorizimi duhet të konsiderohet si përfundim i 
procedurës.  

7. Licencat dhe lejet për shfrytëzim të radio-frekuencave dhe numrat e dhënë para 
datës së specifikuar në nenin 110 të këtij ligji duhet të konsiderohen si autorizime 
për t’i shfrytëzuar radio-frekuencat dhe numrat në bazë të këtij ligji dhe janë të 
vlefshme deri në afatin e skadimit, apo deri në afatin e ripërtëritjes.  

8. Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit të emëruar para ardhjes në fuqi të këtij ligji duhet 
të ushtrojnë detyrat e veta deri në përfundim të mandatit të tyre, përveç rastit kur 
shkarkohen më herët në bazë të dispozitave të specifikuara në këtë ligj.  

9. Aktet ligjore të BE-së dhe që rregullojnë subjektin e këtij ligji do të zbatohen në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji (duke përfshirë edhe zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve përkatëse dhe vendosjen e sanksioneve), pa cenuar kushtet e 
akteve të tilla ligjore dhe kompetencat e institucioneve të BE-së.  

10. Institucionet shtetërore që zbatojnë këtë ligj brenda kompetencave të tyre do të 
marrin parasysh rekomandimet përkatëse të Komisionit Evropian.  

11. Autoriteti do të jetë pasardhësi ligjor i Autoritetit Rregullativ të Telekomuni-
kacionit dhe do t’i marrë përsipër të gjitha asetet e luajtshme (pajisjet) dhe të 
paluajtshme, arkivin dhe dokumentet e tjera dhe llogaritë, si dhe të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit.  

 
Neni 107 

Përjashtimi nga fusha e zbatimit 
 
Ky ligj nuk rregullon marrëdhëniet shoqërore që kanë të bëjnë me shërbimet e kryera, 
duke përdorur rrjetet dhe shërbimet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, si dhe 
përmbajtjet që transmetohen përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe 
shërbimet e lidhura me përmbajtje të tilla. 

 
Neni 108 

Zbatimi i ligjit 
 
Për zbatimin e këtij ligji, Qeveria, Ministria dhe Autoriteti nxjerrin akte nënligjore të 
përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 109 
Shfuqizimi 

 
Shfuqizohet Ligji Nr. 2002/7 mbi Telekomunikacionin i datës 12.5.2003 si dhe Ligjin 
nr. 03/L-085 – për ndryshimin e Ligjit për Telekomunikacion i datës 13.06.2008. 
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Neni 110 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-109 
4 tetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-047-2012, datë 25.10.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 30 09 NËNTOR 
2012, PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohen rregullat dhe masat për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe 
efektive në treg, kompetencat, organizimi i Autoritetit për mbrojtjen e konkurrencës si 
dhe procedurat në zbatim të këtij ligji. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj zbatohet për të gjitha format e parandalimit, kufizimit ose keqpërdorimit të 
konkurrencës nga ndërmarrjet, në territorin e Republikës së Kosovës ose jashtë 
territorit të Kosovës, nëse këto veprime kanë efekte në Kosovë. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Marrëveshje - marrëveshjet e çdo forme, të lidhura ndërmjet ndërmarrjeve, 
me ose pa forcë detyruese, vendimet ose rekomandimet e grupimeve të 
ndërmarrjeve, si dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet ndërmarrjeve, të 
cilat veprojnë në të njëjtin nivel, pra marrëveshje horizontale ose në nivele 
të ndryshme, pra marrëveshje vertikale, të tregut.  

1.2. Praktika e Bashkërenduar - një aktivitet që ka të bëjë me bashkëpunimin 
joformal në mes të dy ose më shumë ndërmarrjeve dhe që nuk bazohet në 
një vendim ose marrëveshje formale.  

1.3. AKK - Autoriteti Kosovar i Konkurrencës që themelohet me këtë ligj, në 
tekstin e mëtejmë (Autoritet).  

1.4. Autoritet Publik - çdo organ, autoritet ekzekutiv qeveritar, ministri, organ 
publik, departament, agjenci, ose autoritete të tjera të ngjashme që ushtrojnë 
kompetenca ekzekutive, ligjdhënëse, rregullative, administrative ose 
gjyqësore në territorin e Kosovës.  

1.5. Komision i Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë Komision) - struktura 
vendimmarrëse e Autoritetit të Konkurrencës. 

1.6. Pozitë Dominuese - pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato 
të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të 
pavarur nga pjesëmarrësit e tjerë në treg si: konkurrentët, klientët ose 
konsumatorët  

1.7. Ndërmarrje Publike - ndërmarrjen në pronësi në pajtim me Ligjin për 
Ndërmarrje Publike, nëse ndërmarrja është e angazhuar në ushtrimin e 
aktiviteteve ekonomike;  

1.8. Tregu Relevant - fushën e tregtisë për të cilën konkurrenca është kufizuar 
në një zonë të caktuar gjeografike, duke përfshirë të gjitha produktet dhe 
shërbimet e zëvendësueshme për të cilat konsumatorët mund të drejtohen në 
afat sa më të shkurtër, në rast se kufizimi apo abuzimi rezulton në ngritjen e 
çmimit;  

1.9. Subjekt Afarist - personin fizik ose juridik, që është i regjistruar dhe kryen 
veprimtari ekonomike.  

1.10. Shpërndarja - dhënien falas ose me pagesë të mallrave.  
1.11. Furnizues - çdo person fizik ose juridik që ofron mallra tek shitësi në 

pajtim me veprimtarinë tregtare apo profesionin e tij.  
 

KREU II 
MARRËVESHJET E NDËRMARRËJEVE 

 
Neni 4 

Marrëveshjet e ndaluara 
 
1. Ndalohen të gjitha marrëveshjet ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve të 

pavarura, vendimet e marrura ne mes te shoqatave të ndërrmarjeve dhe praktikat e 
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bashkrenduar të cilat kanë për qëllim ose mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme 
në çrregullimin e konkurrencës tregtare në tregun relevant e veçanërisht 
marrëveshjet që:  
1.1. caktojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, çmimet e blerjes ose të 

shitjes, apo çdo kusht tjetër tregtimi;  
1.2. kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose 

investimet;  
1.3. ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit;  
1.4. zbatojnë kushte të ndryshme për transanksione të njëjta me ndërmarrje të 

tjera tregtare, duke i vendosur ato në gjendje të pafavorshme konkurruese;  
1.5. kushtëzojnë lidhjen e kontratave me pranimin nga palët e tjera kontraktuese 

të detyrimeve shtesë që për nga natyra ose nga përdorimi i tyre tregtar, nuk 
kanë lidhje me objektin e këtyre kontratave  

2. Marrëveshjet që ndalohen, sipas paragrafit 1. të këtij neni dhe që nuk përjashtohen 
sipas neneve 5, 6 dhe 7,dhe 8 të këtij ligji janë të pavlefshme.  

 
KREU III 

PËRJASHTIMET DHE LEJIMET 
 

Neni 5 
Përjashtimi i Marrëveshjes Horizontale 

 
1. Marrëveshja horizontale, veçanërisht marrëveshjet, të cilat kanë si objekt ose si 

pasojë racionalizimin ose specializimin e veprimtarisë ekonomike, kërkimin dhe 
zhvillimin e produkteve ose proceseve, blerjen ose shitjen e përbashkët të 
produkteve nga një burim i vetëm, mund të përjashtohen nga ndalimi i përcaktuar 
në nenin 4 të këtij ligji, për shkak të efiçiencës ekonomike. 

2. Marrëveshja justifikohet për shkak të efiçiencës ekonomike nëse plotësohen këto 
kushte:  
2.1. ulja e kostos së prodhimit ose të shpërndarjes, rritja e rendimentit, 

përmirësimi i produkteve ose proceseve të prodhimit, nxitja e kërkimit për 
zhvillimin dhe përhapjen e njohurive teknike e profesionale, shfrytëzimi i 
burimeve në mënyrë më racionale ose nxitja e zhvillimit të ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme.  

2.2. pjesëmarrja më e drejtë në këtë përfitim nga ana e konsumatorëve ose e 
përdoruesve;  

2.3. mos kufizimi i ndjeshëm i konkurrencës.  
 

Neni 6 
Përjashtimi i Marrëveshjeve Vertikale 

 
1. Marrëveshjet vertikale mund të përjashtohen nga marrëveshjet e ndaluara të 

përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, për shkak të efiçiencës ekonomike, veçanërisht 
kur kanë si objekt ose si pasojë:  
1.1. kufizimin e shitjeve me kontakte të drejtpërdrejta brenda një territori 

ekskluziv ose ndaj një grupi klientësh ekskluzivë, të rezervuar për vetë 
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furnizuesin ose për një shpërndarës tjetër të autorizuar nga furnizuesi,  
1.2. kufizimin e shitjeve përdoruesve të fundit nga shpërndarësi, që vepron në 

nivelin e tregtisë me shumicë;  
1.3. kufizimin e shitjeve shpërndarësve të paautorizuar nga anëtarët e një sistemi 

shpërndarjeje, në të cilin ndërmarrjet furnizuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë, u shesin produktet e kontraktuara shpërndarësve të 
përzgjedhur në bazë të kritereve të caktuara;  

1.4. kufizimin e së drejtës të shpërndarësve për t'i shitur pjesë përbërëse 
klientëve, të cilët i përdorin ato për prodhimin e produkteve të ngjashme me 
ato të furnizuesit.  

2. Dispozitat e nenit 5 paragrafi 2. të këtij ligji zbatohen edhe për paragrafin 1. të 
këtij neni.  

 
Neni 7 

Përjashtimi i Marrëveshjes së Licencës 
 
1. Marrëveshja e licencës dhe e shitjes së të drejtave të pronësisë industriale mund të 

përjashtohen nga marrëveshja e ndaluar e përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji nëse:  
1.1. liria tregtare e blerësit, e të licencuarit ose e ndërmarrjeve të tjera nuk 

kufizohet pa të drejtë dhe;  
1.2. konkurrenca në treg nuk kufizohet ndjeshëm.  

2. Kufizimet sipas nenit 4 të këtij ligji nuk vlejnë për blerësin ose të licencuarin, për 
aq kohë sa këto kufizime nuk tejkalojnë periudhën e së drejtës së blerë ose të së 
drejtës që përbën objektin e licencës, në mënyrë të veçantë kur:  
2.1. justifikohen nga interesat e shitësit ose të licencuesit kërkojnë një 

shfrytëzim teknik sa më të mirë të objektit të së drejtës së mbrojtur;  
2.2. vendosin detyrimin për të shkëmbyer përvojë ose për të dhënë licenca jo 

ekskluzive për shpikje, për përmirësimet ose zbatimin e këtyre të fundit, me 
kusht që këto detyrime të jenë të njëjta për shitësin dhe licencuesin;  

2.3. kanë si objekt moskundërshtimin e së drejtës së mbrojtur;  
2.4. çojnë në një përdorim minimal të së drejtës së mbrojtur që është objekt i 

licencës ose në pagesën e një tarife minimale;  
2.5. etiketojnë produktet e licencuara, duke mos përjashtuar referencën e 

prodhuesit.  
 

Neni 8 
Marrëveshja me Vlerë të Vogël 

 
1. Marrëveshja me vlerë të vogël konsiderohet ajo marrëveshje kur pjesëmarrja e 

përbashkët e tyre në treg nuk është e ndjeshme dhe nuk e çrregullon konkurrencën.  
2. Kriteret dhe kushtet për përcaktimin e marrëveshjes me vlerë të vogël rregullohen 

me akt nënligjor nga Qeveria në bazë të propozimit të Autoriteti.  
3. Dispozitat e nenit 4 të këtij ligji nuk aplikohen për marrëveshjet me vlerë të vogël.  
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Neni 9 
Aplikimi dhe Lejimi i Përjashtimit 

 
1. Autoriteti mund të lejojë një përjashtim të përcaktuar në nenet 5, 6 dhe 7 të këtij 

ligji për marrëveshje të veçantë nëse:  
1.1. ka pranuar aplikimin për përjashtimin që përputhet me kërkesat e nenit 9 

paragrafit 2. të këtij neni;  
1.2. ka shqyrtuar aplikimin dhe i ka hetuar çështjet e parashtruara në të dhe;  
1.3. ka konstatuar se kriteret për lejimin e përjashtimit janë përmbushur.  

2. Aplikimi për përjashtim duhet të përmbajë:  
2.1. emrat dhe adresat e regjistruara të ndërmarrjeve pjesëmarrëse;  
2.2. emrin, adresën dhe njoftimet e kontaktimit të personit fizik i cili është 

autorizuar formalisht nga ndërmarrësit pjesëmarrës për t’i përfaqësuar ato në 
lidhje me aplikimin;  

2.3. një kopje të marrëveshjes përkatëse;  
2.4. një shpjegim të hollësishëm që tregon se kriteret për lejimin e përjashtimit 

përkatës janë përmbushur.  
3. Aplikimi duhet të jetë i plotë dhe nuk duhet të përmbajë informacione të pasakta 

dhe mashtruese. Autoriteti kërkon informacione shtesë dhe materialet e tjera nga 
ndërmarrjet pjesëmarrëse të cilat janë të detyruara të ju sigurojnë ato të dhëna apo 
informacione.  

4. Pas pranimit të aplikimit për përjashtim Autoriteti do të shqyrtojë aplikimin dhe do 
të hetoj çështjet e parashtruara në aplikim. Gjatë zhvillimit të hetimeve, Autoriteti 
kërkon komente nga publiku dhe në veçanti nga konsumatorët dhe ndërmarrjet që 
ndikohen nga këto aktivitete.  

5. Autoriteti refuzon aplikimin nëse konstaton se kriteret për përjashtimin e kërkuar 
nuk janë përmbushur dhe i njofton me shkrim ndërmarrjet pjesëmarrëse për 
konstatimin e tillë.  

6. Nëse Autoriteti konstaton që kriteret për përjashtimin e kërkuar janë përmbushur, 
do t’u dërgon ndërmarrjeve pjesëmarrëse vendimin me të cilin ju lejohet 
përjashtimi. Vendimi për përjashtim hyn në fuqi vetëm pasi që Autoriteti t’i ketë 
njoftuar zyrtarisht ndërmarrjet pjesëmarrëse.  

7. Autoriteti në vendimin në te cilin lejohet përjashtimi mund të përcaktoj edhe 
ndonjë kusht dhe/ose detyrim të veçantë për ndërmarrjet pjesëmarrëse.  

8. Autoriteti në vendim përcakton periudhën kohore gjatë të cilës përjashtimi mbetet 
në fuqi, por jo më shumë se tri (3) vite.  

9. Autoriteti mund të anulojë, ndryshoj ose të caktoj kushte ose detyrime në një 
përjashtim të lejuar më parë nëse konstaton se:  
9.1. rrethanat lidhur me përjashtimin në pjesën më të madhe kanë ndryshuar;  
9.2. një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse nuk e kanë plotësuar kushtin ose 

detyrimin nga i cili varej përjashtimi;  
9.3. përjashtimi ishte i siguruar në bazë të informatave jo të plota ose të pasakta 

apo mashtruese;  
9.4. një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse e kanë shpërdoruar përjashtimin 

ose pozitën në treg, të arritur si përfundim i përjashtimit; ose  
9.5. marrëveshja për të cilën vlen përjashtimi është duke u zbatuar në atë mënyrë 
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që përbën shpërdorim të pozitës dominuese në treg, të arritur si përfundim i 
përjashtimit.  

 
KREU IV 

ABUZIMI ME POZITËN DOMINUESE DHE PRAKTIKAT KUFIZUESE 
 

Neni 10 
Konstatimi i Pozitës Dominuese 

 
1. Ndërmarrja ka pozitë dominuese nëse, si furnizues ose blerës i disa llojeve të 

caktuara të mallrave ose shërbimeve: 
1.1. nuk i nënshtrohet konkurrencës së lirë në treg; 
1.2. ka fuqi të rëndësishme në treg në krahasim me konkurrentët ekzistues ose 

potencial, për këtë qëllim merret parasysh veçanërisht: 
1.2.1. pjesëmarrja dhe pozita e tij në tregun relevant;  
1.2.2. fuqia e tij financiare;  
1.2.3. qasja e tij ndaj furnizimeve ose tregjeve;  
1.2.4. lidhjet e tij me ndërmarrjet tjera;  
1.2.5. pengesat juridike ose faktike të ndërmarrjeve tjera në treg;  
1.2.6. konkurrenca aktuale ose potenciale me ndërmarrjet e themeluara 

brenda ose jashtë Kosovës.  
2. Një ndërmarrje konsiderohet të ketë pozitë dominuese nëse ka pjesëmarrje më të 

madhe se dyzet perqind (40%) në treg. Kjo pjesëmarrje nuk konsiderohet pozitë 
dominuese në rast se ndërmarrja në fjalë argumenton se është e ekspozuar para një 
konkurrence ose që nuk ka pozitë superiore në treg në krahasim me konkurrentët e vet, 
duke i marr parasysh faktorët e specifikuar në nën-paragrafin 1.2. të këtij paragrafi.  

3. Dy ose më shumë ndërmarrje të pavarura mund të jenë në pozitë dominuese nëse, 
në raport me konkurrentet e tyre veprojnë bashkërisht në treg.  

 
Neni 11 

Abuzimi me Pozitën Dominuese 
 
1. Abuzim i pozitës dominuese i një ose më shumë ndërmarrjeve në tregun relevant 

është i ndaluar veçanërisht nëse: 
1.1. në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthor vendos çmimin jo real të blerjes 

apo shitjes, ose kushte tjera të pa drejta tregtare; 
1.2. kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të 

konsumatorëve; 
1.3. zbatimin e kushteve të ndryshme të transaksioneve për punët e njëjta me 

ndërmarrjet tjera duke i sjellë ato në një pozitë të pafavorshme në raport me 
konkurrencën;  

1.4. lidhja e kontratave, me kusht që subjektet kontraktuese të pranojnë detyrime 
shtesë;  

1.5. vendosja e çmimeve ose e kushteve tjera, që kanë si objekt ose si pasojë 
pengimin e hyrjes ose nxjerrjen jashtë tregut relevant të konkurrentëve të 
veçantë ose të një produkti të tyre;  
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1.6. refuzimi i hyrjes së një ndërmarrje tjetër, duke i dhënë një shpërblim të 
përshtatshëm në rrjetin ose në infrastrukturat e ndërmarrjes me pozitë 
dominuese, nëse ky refuzim i përdorimit të rrjetit ose të infrastrukturave 
pengon ndërmarrjen tjetër të veprojë si konkurrent i ndërmarrjes me pozitë 
dominuese.  

 
Neni 12 

Vendimi për Konstatimin e Keqpërdorimit ë Pozitës Dominuese 
 
1. Autoriteti bazuar në nenin 10 dhe 11 të këtij ligji me vendim për keqpërdorimin e 

pozitës dominuese:  
1.1. konstaton ekzistimin e pozitës dominuese, veprimin e ndërmarrjes me të 

cilin shkelet konkurrenca në treg dhe kohëzgjatjen e veprimeve të tilla;  
1.2. ndalon çdo veprim të mëtejshëm të ndërmarrjeve nga nën-paragrafi 1.1 të 

këtij paragrafi;  
1.3. përcakton masat, kushtet dhe afatet për heqjen e efekteve të dëmshme të 

veprimeve të tilla;  
1.4. Shqipton masa ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

 
KREU V 

PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE 
 

Neni 13 
Nocioni i Përqendrimit 

 
1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm me të 

cilën fitohet:  
1.1. bashkimi i dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura ose pjesëve të këtyre 

ndërmarrjeve;  
1.2. kontrolli i drejtpërdrejt apo i tërthortë ose ndikimin e pozitës dominuese të 

një apo më shumë ndërmarrjeve ose pjesëve të ndërmarrjeve si vijon:  
1.2.1. marrjen e shumicës së aksioneve ose një pjesë të tyre;  
1.2.2. marrjen e shumicës së të drejtave të votimit;  
1.2.3. në ndonjë mënyrë tjetër, bazuar në dispozitat e ligjeve në fuqi dhe 

rregulloreve tjera.  
2. Fitimi i kontrollit sipas paragrafit 1 të këtij neni realizohet me bartjen e të drejtave, 

kontratave ose akteve tjera me të cilat një ose më shumë ndërmarrje, qoftë 
individualisht ose së bashku, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat juridike dhe 
faktike, fitojnë mundësinë e realizimit të ndikimit të pozitës dominuese për një ose 
më shumë ndërmarrje në baza të përhershme.  

3. Krijimin e një ndërmarrje të përbashkët (joint venture) nga dy ose më shumë 
ndërmarrje të pavarura, e cila punon në baza të përhershme si një subjekt i pavarur 
ekonomik, do të konsiderohet përqendrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Qeveria me propozim të Autoriteti me akt nënligjor përcakton mënyrën e 
paraqitjes se kërkesës dhe kriteret për konstatimin e përqendrimit.  

5. Përqendrim i ndërmarrjeve sipas paragrafit 1. deri ne paragrafin 3. të këtij neni nuk 
konsiderohet:  



 
Ligji Nr. 03/L-229 për mbrojtjen e konkurrencës 

 95 

5.1. kur blerja e aksioneve të një ndërmarrje nga institucionet financiare, 
institucionet e kreditit dhe të sigurimit, për rishitje për sa kohë që ato nuk 
ushtrojnë të drejtën e votës për aksionet që kanë dhe me kusht që rishitja e 
tyre të bëhet brenda dymbëdhjetë (12) muajve nga blerja;  

5.2. me kërkesë, Autoriteti mund të zgjasë periudhën edhe për dymbëdhjetë (12) 
muaj në qoftë se operatori dëshmon se një shitje e tillë nuk ka mund të 
realizohet në periudhën e caktuar;  

5.3. blerjen e aksioneve ose pjesëve të aksioneve që është rezultat i ristrukturimit 
të brendshëm të ndërmarrjes dhe ka lidhje me kontrollin e përbashkët, 
marrjes, bashkimit, bartjes së pronësisë;  

5.4. kur kontrolli për ndërmarrjen bartet në menaxherin e falimentimit ose në 
likuidatorin në pajtim me dispozitat e ligjeve në fuqi.  

 
Neni 14 

Përqendrimet e Ndaluara 
 
Janë të ndaluara përqendrimet e ndërmarrjeve që mund të dëmtojnë ndjeshëm 
konkurrencën, veçanërisht në qoftë se një përqendrim i tillë ka si pasojë forcimin e 
pozitës dominuese ekzistuese ose krijimin e një pozitë të re dominuese. 
 

Neni 15 
Detyrimi për Njoftimin e realizimit të Përqendrimit 

 
1. Me qëllim të marrjes së vendimit për lejimin e përqendrimit sipas këtij ligji, 

pjesëmarrësit e përqendrimit janë të detyruar të paraqesin në Autoritet qëllimin e 
përqendrimit nëse në mënyrë kumulative janë përmbushur këto kushte:  
1.1. të hyrat e konstatuar të ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku, në tregun 

ndërkombëtar janë më shumë se njëqind (100) milion Euro, sipas raporteve 
financiare të vitit financiar që i paraprinë vitit të përqendrimit, nëse së paku 
një pjesëmarrës ka selinë në Republikën e Kosovës;  

1.2. të hyrat e përgjithshme të së paku dy (2) pjesëmarrës në përqendrim në 
tregun e brendshëm të Kosovës, janë më shumë se tre (3) milionë Euro sipas 
raporteve financiar e që i paraprinë vitit të përqendrimit.  

2. Nëse deri në paraqitjen e njoftimit për përqendrim pjesëmarrësit nuk kanë arritur 
t’i mbyllin raportet financiare vjetore, si vit meritor në procedurën e vlerësimit të 
përqendrimeve do të konsiderohet viti i fundit për të cilin pjesëmarrësit e 
përqendrimeve i kanë të mbyllura raportet financiare vjetore.  

3. Të hyrat nga shitja e mallrave ose shërbimeve brenda grupit të ndërmarrësve, 
koncernet që kanë për qëllim përqendrimin të ardhura brenda grupit, nuk merren 
parasysh në llogaritjen e të hyrave totale vjetore sipas paragrafin 1. të këtij neni.  

4. Me rastin e përqendrimit sipas nenit 13 paragrafi 1. i këtij ligji që ka të bëjë me 
bashkimin e një pjese ose disa pjesëve të ndërmarrjeve, pavarësisht nga statusi 
juridik i tyre, llogaritja e të ardhurave të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, 
bëhet vetëm për atë pjesë të ndërmarrjes që është subjekt i përqendrimit.  

5. Dy ose më shumë marrëveshje, sipas paragrafit 4. të këtij neni, të cilat lidhen 
ndërmjet të njëjtave ndërmarrje, brenda një periudhe dy (20 vjeçare, nga data e 
marrëveshjes së fundit konsiderohet si një përqendrim i vetëm.  
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6. Autoriteti i shqyrton vetëm ato kërkesa për përqendrim, të cilat i nënshtrohen për 
paraqitjen e qëllimit të realizimit për përqendrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 16 

Të hyrat e Përgjithshme Kreditore të Institucioneve të tjera Financiare 
 
1. Me rastin e vlerësimit të kërkesës për dhënien e vendimit për lejimin e 

përqendrimit, për institucionet kreditore dhe institucionet tjera financiare përfshirë 
edhe shoqëritë e sigurimeve dhe risigurimeve si pjesëmarrëse të përqendrimit, të 
hyrat totale sipas nenit 15 i këtij ligji, do të përcaktohen në bazë të hyrave të 
përgjithshme të tyre nga aktivitetet operative të vitit paraprak financiar që i 
paraprinë përqendrimit.  

2. Për institucionet kreditore dhe institucionet tjera të cilat sigurojnë shërbime 
financiare, të hyrat totale sipas paragrafit 1. të këtij neni, duhet të përcaktohen pas 
zbritjes se tatimeve, që lidhen drejtpërdrejt me këto elemente:  
3.1. të hyrat nga interesi;  
3.2. të hyrat nga aksionet, nga letra me vlerë me normë interesi të 

ndryshueshme, si dhe nga interesat e pjesëmarrjeve në kapital;  
3.3. të hyrat nga komisione të arkëtueshme;  
3.4. fitimi neto nga operacionet financiare;  
3.5. të hyrat nga veprime të tjera  

3. Për të hyrat totale të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, përcaktohet nga vlera bruto e primeve të nënshkruara të cilat përfshijnë 
të gjitha shumat e marra dhe të arkëtueshme, në bazë të kontratave të sigurimit, të 
lëshuara nga shoqëritë e sigurimeve ose në emër të tyre, përfshirë edhe primet e 
risigurimit, pas zbritjes së tatimeve që lidhen drejtpërdrejt me elementet e 
mësipërme.  

 
Neni 17 

Njoftimi për Qëllimin e Realizimit të Përqendrimit 
 
1. Çdo qëllim të realizimit te përqendrimit të ndërmarrjeve nga neni 13 i këtij ligji, 

pjesëmarrësit e përqendrimit janë të detyruar ta njoftojnë Autoritetin kur të 
plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji.  

2. Në rastin kur një ndërmarrje merr kontrollin apo ndikimin dominant ndaj 
ndërmarrjeve apo pjesë të një ndërmarrje tjetër, njoftimin për qëllimin e realizimin 
të përqendrimit e bënë ndërmarrja e cila merr kontrollin.  

3. Në të gjitha rastet tjera, të gjithë pjesëmarrësit e përqendrimeve, për njoftim të 
përqendrimit, paraqesin një njoftim në pajtim me marrëveshjen e tyre të 
përbashkët.  

4. Njoftimi për qëllimin e realizimit të përqendrimit duhet të dorëzohet në Autoritet 
për vlerësim pas lidhjes së kontratës me të cilën fitohet kontrolli për një ndërmarrje 
ose të një pjese të një ndërmarrjeje, respektivisht pas bërjes publike dhe para 
realizimit të përqendrimit.  

5. Pavarësisht nga paragrafi 4. i këtij neni, pjesëmarrësit e përqendrimit, munden 
edhe para nënshkrimit të kontratës respektivisht para publikimit të përqendrimit, të 
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paraqesin njoftimin e qëllimit të përqendrimit nëse vërtetojnë se lidhja e kontratës 
ose bërja publike e përqendrimit do të ndodhë.  

6. Realizimi i përqendrimit të paraqitur është i lejuar vetëm pas skadimit të afatit nga 
neni 20 paragrafi 1. i këtij ligji respektivisht nga data e vendimit te nxjerr nga 
Autoriteti, me të cilin përqendrimi lejohet apo lejohet me kusht në bazë të nenit 20 
nën-paragrafët 8.1 dhe. 8.2 të këtij ligji.  

7. Pavarësisht nga paragrafi 6. i këtij neni, në raste të justifikuara, dhe me kërkesën e 
pjesëmarrësve të përqendrimit, Autoriteti mund të lejoj realizimin e veprimeve të 
caktuara për realizimin e përqendrimit edhe para afatit të caktuar, respektivisht të 
nxjerr vendimin sipas paragrafit 6. të këtij neni.  

8. Me rastin e vlerësimit për arsyeshmërinë e marrjes së vendimit, Autoriteti merr 
parasysh të gjitha rrethanat e rastit, veçanërisht peshën e dëmit që mund t’u 
paraqiten pjesëmarrësve të përqendrimit ose palëve të treta, si dhe efekteve të 
konkurrencës që mund të lindin nga zbatimi i përqendrimit.  

 
Neni 18 

Përmbajtja e Njoftimit për Ralizimin Përqendrimit 
 
1. Me realizimin e njoftimit të përqendrimit sipas nenit 17 i këtij ligji ndërmarrja 

duhet të paraqesë:  
1.1. Dokumentin origjinal ose kopjen e vërtetuar nga e cila shihet baza juridike e 

përqendrimit, respektivisht përkthimin e vërtetuar në gjuhën zyrtare;  
1.2. Raportin vjetor financiar të pjesëmarrësve në përqendrimin për vitin 

paraprak financiar;  
1.3. Dokumente dhe të dhëna tjera që dalin nga përqendrimi sipas dispozitës të 

nenit 13 paragrafi 4. i këtij ligji.  
2. Autoriteti me kërkesën e pjesëmarrësve në përqendrim, mund që në raste të 

arsyeshme, të vendosë se nuk ka detyrim për dorëzimin e dokumenteve dhe të 
dhënave sipas nën-paragrafit 1.3. paragrafi 1. i këtij neni, në qoftë se vërtetohet se 
dokumentet dhe të dhënat e përmendura nuk janë të domosdoshme.  

3. Ndërmarrja e cila e paraqet njoftimin për qëllimin e realizimit të përqendrimit 
është e detyruar që në njoftim të theksoj nëse ka detyrime që të njoftoj ndonjë 
organ tjetër të autorizuar për vlerësim të përqendrimit jashtë territorit të Republikës 
së Kosovës apo nëse një njoftim i tillë është dorëzuar jashtë vendit.  

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, në rastet kur Autoriteti në 
procedurë të shkurtër duhet të vlerëson qëllimin e realizimit të përqendrimit, 
atëherë ndërmarrja i dorëzon Autoritetit një njoftim të shkurtër për përqendrimin. 
Procedura e shkurtër e vlerësimit të qëllimit të realizimit të përqendrimit bëhet 
veçanërisht në raste si vijon:  
4.1. Kur asnjë pjesëmarrës në përqendrim nuk vepron në tregun e njëjtë relevant 

në kuptimin gjeografik dhe prodhues dhe kur në mes tyre nuk ka 
marrëveshje horizontale, apo kur asnjeri nga pjesëmarrësit nuk vepron në 
tregun në të cilin rëniet dhe ngritjet, në raport me tregun në të cilin vepron 
pjesëmarrësi tjetër i përqendrimit nuk ka lidhje vertikale;  

4.2. Kur dy ose më shumë pjesëmarrës në përqendrim veprojnë në të njëjtin treg 
relevant në kuptimin gjeografik dhe prodhues, mirëpo aksionet e tyre të 
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përbashkëta nuk kalojnë pesëmbëdhjetë perqind (15%) ose kur një ose më 
shumë pjesëmarrës në përqendrim veprojnë në tregun në të cilin rëniet dhe 
ngritjet ndikojnë në pjesëmarrjen tjetër të përqendrimit mirëpo aksionet e 
tyre të përbashkëta nuk kalojnë njëzetepesë perqind (25%).  

4.3. Kur njeri nga pjesëmarrësit e përqendrimit merr kontrollin e pavarur në 
përqendrimin e ndërmarrjes në të cilën ka qenë kontrolli i përbashkët; ose  

4.4. Kur dy ose më shumë ndërmarrje marrin kontrollin e ndërmarrjes të 
përbashkët (joint venture), të cilët nuk kanë aktivitete të rëndësishme në 
Republikën e Kosovës, ose kur aktivitetet e tilla nuk parashikohen në një 
kohë të arsyeshme. 

5. Pavarësisht nga paragrafi 4. i këtij neni, Autoriteti mundet të kërkoj njoftimin e 
plotë të përqendrimit sipas paragrafit 1. të këtij neni nga ndërmarrja që paraqet 
njoftimin për qëllimin e realizimit të përqendrimit nëse vlerëson se ka ndikim për 
efektet negative të atij përqendrimi në konkurrencën e tregut dhe në këtë rast nuk 
do të aplikohet një procedurë e shkurtër e vlerësimit të saj. 

6. Dita e marrjes së njoftimi të plotë të përqendrimit konsiderohet dita kur Autoriteti i 
ka marrë të gjitha dokumentet dhe informatat e referuara në paragrafin 1., 2. dhe 3. 
të këtij neni, për të cilin Autoriteti i jep ndërmarrësit vërtetim. 

 
Neni 19 

Procedura e Vlerësimit për Lejimin e Përqendrimit 
 
1. Autoriteti fillon procedurën e vlerësimit të përqendrimit me marrjen e njoftimit të 

plotë sipas nenit 18 paragrafi 6. i këtij ligji.  
2. Me rastin e vlerësimit të lejimit të përqendrimit Autoriteti konfirmon efektet e tyre 

në konkurrencën e tregut si dhe pengesat e mundshme për hyrjen në treg e 
veçanërisht kur përqendrimi krijon një pozitë të re dominuese ose e forcon pozitën 
dominuese ekzistuese.  

3. Me vlerësimin e efekteve të përqendrimit të referuar në paragrafin 2. të këtij neni, 
Autoriteti konfirmon në mënyrë të veçantë:  
3.1. strukturën e tregut relevant, dhe konkurrentët ekzistues apo konkurrentët e 

mundshëm të ardhshëm në tregun e territorit të Republikës së Kosovës apo 
jashtë saj, strukturën dhe zgjedhjen e ofertës dhe kërkesës në treg dhe 
trendët e tyre, çmimin, rreziqet, pengesat ekonomike, juridike dhe pengesa 
të tjera për të hyrë ose për të dalë nga tregu;  

3.2. pozitën, pjesëmarrjen në treg si dhe fuqinë ekonomike dhe financiare të 
ndërmarrjes në  

3.3. tregun relevant, shkallën e aftësisë konkurruese të pjesëmarrësve në 
përqendrim, blerës që lindin si pasojë e përqendrimit; 

3.4. efektet e përqendrimit në ndërmarrjet tjera apo te konsumatorët, rrugët e 
shkurtra të distribuimit, ulja e shpenzimeve të transportit, specializimi në 
prodhim, inovacionet teknologjike, ulja e çmimit të prodhimit ose shërbimit 
si dhe përparësitë e tjera të cilat janë rezultat i realizimit të përqendrimit.  

4. Autoriteti duhet të kërkoj nga ndërmarrja që ka bërë njoftimin dokumentacionin të 
cilin e konsideron thelbësor për verifikimin e fakteve nga paragrafi 3. i këtij neni, 
pjesëmarrësit në përqendrim, respektivisht paraqitësit e njoftimit mund t’i 



 
Ligji Nr. 03/L-229 për mbrojtjen e konkurrencës 

 99 

dorëzojnë Autoritetit dokumente, të dhëna tjera që i konsiderojnë si të favorshme 
për vlerësimin e lejimit të përqendrimit duke pasur parasysh që barra e 
argumentimit për ekzistimin e efekteve pozitive të përqendrimit bie në 
pjesëmarrësit e përqendrimit.  

5. Pas marrjes së njoftimit për qëllimin e realizimit të përqendrimit sipas nenit 18 
paragrafi 6. i këtij ligji, Autoriteti në bazë të nenit 30 nën-paragrafi 1.1 dhe 1.2 të 
këtij ligji, publikon në ueb-faqen e saj njoftimin publik për të gjitha subjektet e 
interesuara, që të paraqesin vërejtjet e shkruara për opinionet e realizimit të 
përqendrimit, në mënyrë që të dhënat e grumbulluara të kontribuojnë në sqarimin 
raporteve dhe situatën në tregjet relevante.  

6. Njoftimi publik sipas paragrafit 5. të këtij neni përmban:  
6.1. llojin e veprimtarive që e kryejnë pjesëmarrësit e përqendrimit në 

Republikën e Kosovës;  
6.2. efektet e përqendrimit në tregun e Republikës së Kosovës;  
6.3. ftesën për të gjitha ndërmarrjet, shoqatat profesionale, shoqatat e 

punëdhënësve, shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe persona të 
tjerët që nuk janë palë në procedurë, respektivisht konkurrentëve 
pjesëmarrës të përqendrimit, për të cilët supozohet që kanë njohuri për 
raportet e tregjeve të cekura, për të dhënë komentet e tyre, qëndrimet dhe 
mendimet e tyre rreth efekteve të mundshme të përqendrimit në veprimtaritë 
e tyre që operojnë në tregjet ku do të ketë efekt përqendrimi, si dhe 
ndërmarrjet që operojnë në ngritjen, zbritjen apo tregjet fqinje, në të cilat 
përqendrimi në fjalë mund të ketë.  

6.4. afatin për paraqitjen e komenteve, qëndrimeve dhe mendimeve, nuk mund 
të jetë më i gjatë se pesëmbëdhjetë (15) ditë.  

7. Në qoftë se në fazën e procedurës së vlerësimit të përqendrimit, Autoriteti pranon 
një apo më shumë njoftime të reja për qëllimin e realizimit të përqendrimit në të 
cilën ndërmarrësi i njëjtë fiton kontrollin apo ndikimin dominant. Autoriteti 
mundet që të gjitha njoftimet t’i miratoj me një përqendrim, të udhëheq një 
procedurë dhe të marr një vendim nëse konsideron se ajo procedurë është më e 
përshtatshme dhe më ekonomike.  

8. Afati për vlerësimin e përqendrimit sipas nenit 20 paragrafi 1. dhe 3. i këtij ligji 
fillon të rrjedh nga momenti i dhënies së vërtetimit për paraqitjen e njoftimit të 
fundit për qëllimin e realizimit të përqendrimit sipas nenit 18 paragrafit 6. të këtij 
ligji.  

 
Neni 20 

Vërtetimi për Lejimin e Përqendrimit dhe Vendimi për Vlerësimin 
e Përqendrimit 

 
1. Nëse Autoriteti në bazë të dokumenteve dhe të dhënave të paraqitura me njoftimin 

për realizimin e përqendrimit, apo njohurive që disponon sipas nenit 17 të këtij ligji, 
vlerëson se nuk është fjala për përqendrim të ndaluar sipas nenit 14 të këtij ligji si 
dhe në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita që ka pranuar njoftimin e plotë për 
përqendrim sipas nenit 36 të këtij ligji nuk bie konkluzion për fillimin e procedurës 
për vlerësimin e përqendrimit, konsiderohet se përqendrimi është lejuar.  
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2. Në kërkesën me shkrim nga pjesëmarrësit e përqendrimit, sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, Autoriteti jep vërtetim se përqendrimi është lejuar.  

3. Në qoftë se Autoriteti në bazë të dëshmive të paraqitura me njoftimin për qëllimin 
e realizimit të përqendrimit, sipas nenit 17 të këtij ligji, ose në bazë të dhënave 
tjera dhe njohurive që disponon vlerëson se realizimi i përqendrimit mund të ketë 
efekt të rëndësishëm për konkurrencën tregtare në tregun relevant, e veçanërisht 
nëse me atë përqendrim krijohet një pozitë e re dominuese ose forcohet pozita 
dominuese ekzistuese të pjesëmarrësve në përqendrim sipas nenit 14 të këtij ligji, 
Autoriteti nxjerr konkluzion për fillimin e procedurës së vlerësimit për lejimin e 
përqendrimit.  

4. Nëse, gjatë vlerësimit të procesit të përqendrimit Autoriteti konstaton se 
përqendrimi mund të lejohet vetëm me përmbushjen e disa kushteve dhe masave, 
konform dispozitës të nenit 45 të këtij ligji, pa vonesë ta njoftoj ndërmarrjen që ka 
paraqitë njoftimin, e cila është e detyruar, që brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e 
marrjes së njoftimit, të propozojë masa të përshtatshme për përcjelljen e afarizmit 
dhe / ose masave strukturore, dhe kushtet të cilat duhet t’i mënjanojnë efektet 
negative të përqendrimit.  

5. Masat dhe kushtet nga paragrafi 4. i këtij neni, ndërmarrja që ka paraqitë njoftimin 
mund t’i paraqes edhe më herët, apo edhe në vet njoftimin për qëllimin e realizimit 
të përqendrimit.  

6. Autoriteti sipas paragrafit 4. të këtij neni mund t’i pranoj në tërësi ose pjesërisht 
masat, kushtet dhe afatet e propozuar nga ndërmarrja që e ka njoftuar për 
përqendrimin, nëse konstaton se të njëjtat janë të mjaftueshme për të zgjidhur 
efektet negative të përqendrimit në konkurrencën e tregut.  

7. Në qoftë se Autoriteti nuk i pranon apo pjesërisht i pranon masat, kushtet dhe 
afatet e propozuara nga pjesëmarrësit në përqendrim, është i autorizuar që vet t’i 
përcaktoj masa të tjera për monitorimin e veprimeve ose masave strukturore si dhe 
kushtet dhe afatet për përmbushjen e tyre.  

8. Autoriteti brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e marrjes së konkluzës për 
fillimin e procedurës bazuar në paragrafit 3. të këtij neni merr vendim:  
8.1. me të cilin vlerëson përqendrimin e lejuar;  
8.2. me të cilin vlerëson përqendrimin e lejuar nëse plotësohen disa kushte dhe 

masa në afatet kohore të përcaktuara nga Autoriteti;  
8.3. me të cilin vlerëson përqendrimin e ndaluar.  

9. Në rastin nga paragrafi 8 nën-paragrafi 8.2 të këtij neni, pjesëmarrësit e 
përqendrimit mund të fillojnë realizimin nga data e marrjes së vendimit me të cilin 
lejohet përqendrimi me kusht.  

10. Nëse pjesëmarrësit e përqendrimit nuk i përmbushin kushtet dhe masat në afatet e 
caktuara në vendim, Autoriteti varësisht nga vlerësimi i mos përmbushjes, do të 
shfuqizojë ose ndryshojë vendimin e kushtëzuar për lejimin e përqendrimit sipas 
nenit 21 të këtij ligji.  
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Neni 21 
Shfuqizimi dhe Ndryshimi i Vendimit për Përqendrimin 

 
1. Autoriteti, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të pjesëmarrësve të përqendrimit, 

mund ta shfuqizoj vendimin sipas nenit 20 të këtij ligji, në raste si vijon:  
1.1. kur vendimi është marrë në bazë të informatave të pasakta ose të rrejshme të 

cilat kanë pas ndikim vendimtar për marrjen e tij; dhe  
1.2. kur ndonjëri nga pjesëmarrësit e përqendrimit nuk i ka përmbushur kushtet 

dhe masat në afatet kohore të specifikuar në vendimin e Autoritetit.  
2. Në vendimin bazuar në paragrafin 1., nën-paragrafit 1.1. të këtij neni Autoriteti 

vendosë për shfuqizimin e vendimit bazuar në nenin 14 të këtij ligji, dhe 
pjesëmarrësve të përqendrimit ju shqipton masa, kushte dhe afate kohore për 
rivendosjen e konkurrencës efektive në treg.  

3. Autoriteti sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të pjesëmarrësve të përqendrimit 
mund të ndryshojë vendimin bazuar në nenin 20 të këtij ligji, kur subjektet nuk 
mund të plotësojnë disa nga kushtet ose nuk mund të plotësojnë në afatet e 
caktuara për shkak të rrethanave që nuk kanë mund të parashikohen ose shmangen 
dhe nuk varen nga vullneti i subjekteve, e që në vendimin e ndryshuar përcaktohen 
masa të reja, kushte dhe afate kohore për rithemelimin e efektshëm të 
Konkurrencës.  

 
Neni 22 

Masat pas Realizimit të Paligjshëm të Përqendrimit 
 
1. Autoriteti, sipas detyrës zyrtare, me vendim përcakton masat e domosdoshme për 

përcjelljen e afarizmit ose masat strukturore të nevojshme për rivendosjen e 
konkurrencës në tregun relevant dhe përcakton afatet për ekzekutimin e tyre në 
rastet kur:  
1.1. përqendrimi realizohet në kundërshtim me vendimin e Autoritetit me të cilin 

vlerësohet si i palejuar sipas nenit 20 nën-paragrafi 8.3. të këtij ligji, ose  
1.2. përqendrimi realizohet pa e dorëzuar njoftimin e detyrueshëm për qëllimin e 

përqendrimit sipas nenit 17 të këtij ligji.  
2. Autoriteti me vendim bazuar në paragrafin 1. të këtij neni, mund:  

2.1. të nxitë shitjen ose bartjen e aksioneve të fituara ose të pjesëve afariste;  
2.2. të ndalojë ose kufizojë ushtrimin e të drejtave të votimit lidhur me aksionet 

apo pjesëve në ndërmarrjet - pjesëmarrëse në përqendrim dhe të urdhërojë 
ndërprerjen e veprimeve të përbashkëta (Joint venture) ose forma tjera të 
marrjes së kontrollit sipas nenit 13 të këtij ligji të cilat çojnë në përqendrim 
të paligjshëm.  

3. Me vendimin bazuar në paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti shqipton edhe masën 
ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
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KREU VI 
MENDIMI PROFESIONAL I AUTORITETIT 

 
Neni 23 

Dhënia e Mendimit Profesional 
 
1. Autoriteti, me kërkesë të Kuvendit, Qeverisë së Republikës së Kosovës, të 

organeve qendrore të administratës publike, personave juridikë me autoritet publik 
dhe organeve lokale jep mendime profesionale për ligjet, rregulloret dhe aktet tjera 
nënligjore që ndikojnë ndjeshëm në konkurrencën e tregut. 

2. Autoriteti, mund organeve të referuara në paragrafin 1. të këtij neni, t’u japë 
mendim për pajtueshmërinë e ligjeve ekzistuese dhe rregullave tjera me këtë ligj, 
ofron mendime me të cilat nxitë njohjen për konkurrencën e tregut, respektivisht 
ngritë nivelin e vetëdijesimit dhe informimit për rolin e ligjit dhe politikën e 
konkurrencës së tregut, si dhe ofron mendime dhe opinione profesionale për 
zgjidhjen dhe zhvillimet krahasuese të praktikave në fushën e legjislacionit dhe 
politikat e konkurrencës tregtare. 

 
KREU VII 

AUTORITETI I KONKURRENCËS TË KOSOVËS 
 

Neni 24 
Themelimi, Funksionimi dhe Organizimi 

 
1. Autoriteti i Konkurrencës të Kosovës është institucion publik, i pavarur në kryerjen 

e detyrave të veta të përcaktuara në këtë ligj, për të cilat i përgjigjet Kuvendit të 
Republikës së Kosovës.  

2. Autoriteti është person juridik me seli në Prishtinë.  
3. Në punën e Autoritetit është e ndaluar çdo formë e ndikimit e cila do të mund të 

ndikonte në pavarësinë dhe paanshmërinë e tij.  
4. Struktura e brendshme dhe mënyra e punës dhe çështjet tjera me rëndësi për punën 

e Autoritetit rregullohen me Statut të cilin e propozon Autoriteti i Konkurrencës, 
ndërsa e miraton Kuvendi i Kosovës.  

5. Financimi i Autoritetit për kryerjen e punëve në fushën e vet sigurohet nga Buxheti 
i Republikës së Kosovës.  

6. Masat ndëshkuese,dënimet të cilat i shqipton Autoriteti janë të hyra që derdhen në 
Buxhetin e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 25 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës 
 
1. Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është organ kolegjial që menaxhon me 

punën e Autoritetit, përbëhet nga pesë (5) anëtarë, njeri prej të cilëve është kryetar 
i Komisionit.  

2. Autoritet i Konkurrencës përfaqësohet nga Kryetari i Komisionit. Në rast mungese 
të Kryetarit, Autoriteti përfaqësohet nga zëvendëskryetari ose i autorizuari tjetër i 
Komisionit.  
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3. Kryetari i Komisionit udhëheq organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e 
Autoritetit dhe është përgjegjës për punën profesionale të Autoritetit.  

4. Kryetarin dhe anëtaret e tjerë të Komisionit i zgjedh Qeveria përmes konkursit të 
hapur dhe ia dërgon Kuvendit të Kosovës për emërim.  

 
Neni 26 

Kushtet për t’u zgjedhur Anëtarë i Komisionit 
 
1. 1 Anëtari i Komisionit duhet të jetë shtetasi i Republikës së Kosovës, i cili ka të 

kualifikim superior në fushën e drejtësisë, ekonomisë apo drejtim ekuivalent dhe 
ka së paku shtatë (7) vjet përvojë pune në profesion. 

2. Kryetari dhe anëtarët e Komisionit emërohen për një mandat prej pesë (5) vjetësh, 
dhe mund të riemërohen vetëm edhe për një mandat më propozim të Qeverisë.  

3. Asnjë person nuk mund të jetë anëtar i Komisionit nëse ai/ajo:  
3.1. ka interesa pronësore ose marrëdhënie të punës ose kontraktuese me një 

ndërmarrje ose një shoqatë të ndërmarrjeve të themeluar në Kosovë;  
3.2. është apo ka qenë një (1) vit më parë anëtar i një bordi menaxhues ose 

mbikëqyrës të një ndërmarrjeje ose shoqate të ndërmarrjeve të specifikuara 
në paragrafin 3. nën-paragrafin 3.1. të këtij neni e që mund të jetë konflikt 
interesi;  

3.3. është dënuar nga një gjykatë kompetente se ka kryer vepër penale dhe është 
i dënuar mbi gjashtë (6) muaj burgim. 

 
Neni 27 

Shkarkimi i Kryetarit dhe Anëtarëve të Komisionit 
 
1. Kuvendi me propozim të Qeverisë shkarkon kryetarin ose anëtarin e Komisionit 

para skadimit të mandatit, nëse: 
1.1. parashtron dorëheqje,  
1.2. dënohet për vepër penale;  
1.3. nuk është në gjendje fizike apo mendore të kryej detyrat për më shumë se 

tre (3) muaj dhe nuk ka mundësi të ofroj dëshmi mjekësore se do të jetë në 
gjendje të vazhdoj të kryej detyrat brenda një periudhe shtesë prej tre (3) 
muajsh;  

1.4. në ushtrimin e detyrave të tyre shkelin dispozitat e nenit 26 të këtij ligji.  
 

Neni 28 
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Komisionit 

 
1. Komisioni ka këto detyra dhe përgjegjësi:  

1.1. propozon nxjerrjen e akteve nënligjore në bazë të dispozitave të këtij ligji;  
1.2. merr vendime me të cilën Autoriteti e inicion dhe udhëheq procesin e 

përcaktimit të çrregullimit të konkurrencës;  
1.3. shqipton masa ndëshkuese për shkelje të këtij lgji;  
1.4. përcakton afatet dhe mënyrën e ekzekutimit të tyre;  
1.5. përfundon procedurat dhe përcakton masat, kushtet dhe afatet për 

rivendosjen e konkurrencës efektive të tregut;  
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1.6. merr vendim mbi bazën e të cilit Autoriteti i parashtron kërkesë Gjykatës 
kompetente për lëshimin e urdhrit për të hetuar pa paralajmërim paraprak në 
selinë ose objekte tjera, depove të hapura dhe mjetet transportuese, 
dokumentet personale dhe gjësende që gjenden atje si dhe vulosjen me 
plumb dhe sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të hetimit bazuar në nenin 
40 paragrafi 1. dhe nenit 42 të këtij ligji;  

1.7. promovon në mënyrë aktive njohuritë për konkurrencën në treg, 
respektivisht ngritë nivelin e vetëdijesimit dhe informimit për rolin e 
politikës së konkurrencës tregtare;  

1.8. jep opinione për harmonizimin e projekt-ligjeve dhe rregulloreve të tjera me 
këtë ligj;  

1.9. propozon bazën metodologjike për hulumtimin e konkurrencës së tregut 
përmes udhëzimit administrativ;  

1.10. përcakton rregullat dhe masat për mbrojtjen e konkurrencës;  
1.11. me kërkesë të Kuvendit, Qeverisë si dhe institucioneve publike qendrore 

dhe lokale jep mendim profesional për çështjet në fushën e politikës dhe të 
drejtës së konkurrencës tregtare;  

1.12. bashkëpunon me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare në fushën e 
konkurrencës lidhur me përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës, të transferuara në kompetencat e Autoritetit;  

1.13. harton raportin vjetor për punën e Autoritetit dhe të njëjtin ia paraqet 
Kuvendit të Kosovës më së largu deri me 31 mars të vitit vijues. 

2. Kryetari dhe anëtarët e Komisionit janë të detyruar të sillen në atë mënyrë që të 
mos cenojnë reputacionin e Autoritetit gjatë marrjes së vendimeve. 

 
Neni 29 

Mënyra e vendimmarrjes 
 
1. Kuorumin për mbledhje të Komisionit e përbëjnë më së paku tre (3) anëtarë të 

Komisionit.  
2. Vendimet në mbledhje të Komisionit merren me më së paku tri (3) vota afirmative.  
 

Neni 30 
Administrata e Autoritetit, Organizimi, Detyrat dhe përgjegjësitë. 

 
Organizimi i funksional i Administratës së Autoritetit, detyrat dhe përgjegjësitë 
përcaktohen me statut të Autoritetit sipas nenit 24 paragrafit 4. të këtij ligji. 
 

Neni 31 
Konflikti i Interesit 

 
1. Zyrtarët e Autoritetit nuk mund të jenë anëtarë të administratës apo bordit 

mbikëqyrës të ndërmarrjeve ose të ndonjë shoqate të interesit, të cilat mund të 
ndikojnë në paanshmërinë e tyre në kryerjen e procedurave të cilat janë përgjegjësi 
e Autoritetit.  

2. Përjashtim nga dispozita e paragrafit 1. të këtij neni, bënë anëtarësimi dhe 
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pjesëmarrja në institute shkencore, shoqata të ndryshme, me kusht që i njëjti nuk 
ndikon në paanësinë e zhvillimit të procedurave.  

 
KREU VIII 

ZHVILLIMI I PROCEDURËS NGA AUTORITETIT 
 

Neni 32 
 
Autoriteti ne ushtrimin e funksionit të tij zbaton dispozitat e Ligjit për Procedurën 
Administrative përveç rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe. 
 

Neni 33 
Palët në Procedurë 

 
1. Statusin e palëve në procedurë e kanë ndërmarrjet ndaj të cilëve Autoriteti zhvillon 

procedurën e cila është në kompetencën e tij si dhe ndërmarrjet pjesëmarrëse në 
përqendrim.  

2. Paraqitësi i iniciativës për fillimin e procedurës nga neni 34 i këtij ligj nuk e ka 
pozitën e palës në procedurë.  

3. Personi i cili mendon se në procedurë vendoset për të drejtat e tij ose interesat 
juridike të tij, mirëpo nuk e ka pozitën e palës në procedurë, mund të parashtroi 
kërkesë me shkrim Autoritetit që ti pranoi të drejtat e njëjta procedurale të cilat i ka 
paraqitësi i iniciativës nga neni 34 i këtij ligji, nëse e argumenton ekzistimin e atij 
interesi.  

4. Autoriteti për kërkesën nga paragrafi 3. i këtij neni me konkluzion vendos në afat 
prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.  

5. Kundër këtij konkluzioni nuk lejohet ankesë, mirëpo me padi mund të iniciohet 
konflikti administrativ pranë Gjykatës kompetente të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 34 

Iniciativa për Fillimin i Procedurës 
 
1. Iniciativa për të filluar proceduren e cila është kompetencë e Autoritetit, kerkesën, 

propozimin, kundërshtimin ose ndonjë paraqitje tjetër në formë të shkruarë, mund 
ta paraqesë cdo person fizik apo juridik, shoqatë profesionale ose ekonomike e 
interesit, oda ekonomike, shoqatat e konsumatorëve, Qeveria e Rrepublikës së 
Kosovës, organet e administratës publike, qendrore dhe ato lokale.  

2. Inciativa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni përmban:  
2.1. emërtimin dhe selinë e personit juridik, emri, mbiemri dhe vendëqëndrim i 

përsonit fizik që ka paraqitë shkresën;  
2.2. të dhënat e qarta me të cilat kuptohet se kundër kujtë është paraqitë 

iniciativa;  
2.3. përshkrimi i gjendjes faktike, ose rrethanat të cilat janë shkas për marrjën e 

iniciativës; dhe  
2.4. të dhënat përsonale, dokumentet, dhe të dhena të tjera që disponon 

paraqitësi i iniciativës, të cilat plotësonjnë paraqitjën nga nën-paragrafi 2.3. i 
këtij paragrafi.  
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3. Nëse iniciativa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni përmban informata që 
paraqitësi konsideron si fshehtësi afariste, atëher është i detyruar që ato t’i 
specifikojë dhe t’i mbështes me bazën ligjore.  

4. Paraqitësi i iniciativës me shkrim kërkon nga Autoriteti njoftimin për gjendjen e 
fakteve paraprake në procedurë sipas nenit 45 të këtij ligji në formë të shkurtuar, 
dhe mund të kërkojë të marr pjesë në seancë dëgjimore gjat procedurës në cilësinë 
e dëshmitarit. Në këtë rast, Autoriteti do t'i pranoj kërkesën paraqitësit.  

5. Paraqitësi i iniciativës mund të kërkojë nga Autoriteti mbrojtjen e identitetet. 
Autoriteti do të pranoj kërkesën nëse ka arsye të justifikuar. Në këtë rast, 
paraqitësit të iniciativës nuk do ti jepet njoftimi i formës se shkruar nga paragrafi 
4. i këtij neni. 

 
Neni 35 

Fillimi i Procedures 
 
1. Procedurën e konstatimit të marrëveshjeve të ndaluara nga neni 4 i këtij ligji, si 

dhe procedura për konstatimin e abuzimit me pozitën dominuese nga neni 12 i këtij 
ligji, Autoriteti e fillon sipas detyres zyrtare.  

2. Procedura e vlerësimit të lejimit të përqendrimit në parim fillon në bazë të kërkesës 
së pjesëmarrësve në përqendrim sipas nenit 17 të këtij ligji. Autoriteti mund të 
filloj procedurën e vlerësimit të përqendrimit sipas detyrës zyrtare nëse 
pjesëmarrësit nuk e paraqesin përqëndrimin sipas e nenit 15 të këtij ligji, në rastin 
e pezullimit ose ndryshimit të vendimit mbi përqendrimin sipas nenit 21 të këtij 
ligji, si dhe në rastin e konstatimit të masave të paligjshme pas kryerjes së 
përqendrimit të referuara në nenin 22 të këtij ligji.  

3. Procedurat e referuara në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni konsiderohen të jenë 
filluar ditën kur është marrë konkluzioni lidhur me fillimin e procedurës, në 
përputhje me nenin 35 të këtij ligji.  

4. Nëse vlerësohet se iniciativa sipas nenit 34 i këtij ligji ka të bëjë me veprimet të 
cilat kan ndikim jo të ndjeshëm mbi konkurrencën në tregun përkatës të caktuar, 
Autoriteti merr konkluzion me të cilin konstaton se nuk ka inters publik për të 
filluar procedurën dhe të njëjtin ia adreson paraqitësit të kërkesës.  

5. Nëse Autoriteti në bazë të iniciativës nga neni 34 i këtij ligji gjat shqyrtimit 
paraprak të situatës në tregun relevant sipas nenit 34 nën-paragrafi 2.1 dhe 2.2 
konstaton se nuk ka argumente për fillimin e procedurës në kuptim të dispozitave 
të këtij ligji, është i detyruar që pas konstatimit të gjendjes në tregun relavante më 
së voni në afat prej dhjetë (10) muajsh nga dita e pranimit të iniciativës për fillimin 
e procedures, të marrë konkluzion dhe të njëjtin ia adreson paraqitësit të iniciativës 
sipas nenit 34 te këtij ligji.  

6. Kundër konkluzionit nga paragrafi 4. dhe 5. i këtijë neni nuk është e lejuar ankesa 
por pala me padi mund të inicoj konfliktin administrativ pranë Gjykatës 
kompetente të Republikës së Kosovës.  

7. Autoriteti në konkluzion nga paragrafi 4. dhe 5. i këtij neni, është i detyruar të 
specifikojë arsyet se pse nuk ka interes publik për të filluar procedurën 
respektivisht pse nuk ka kushte për të filluar procedurën, kështu që nuk ekziston 
detyrimi i Autoritetit për të vlerësuar dhe arsyetuar secilin propozim të paraqitësit 
veq e veq. 
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Neni 36 
Konkluzioni për Fillimin e Procedurës 

 
1. Konkluzioni për fillimin e procedurës bazuar në dispozitat e këtij ligji përmbanë në 

veçanti:  
1.1. numrin e lendës me të cilen ka të bëjë konkluzioni;  
1.2. dispozitat e këtij ligji, në bazë të të cilave fillon procedura;  
1.3. përshkrimi i gjendjes faktike, praktikave ose rrethanave që janë shkak për 

fillimin e procedurës;  
1.4. kërkesë për ofrimin e të dhënave dhe dokumentacionit sipas nenit 38 të këtij 

ligji.  
2. Kundër konkluzionit për fillimin e procedurës nga paragrafi 1. i këtij neni nuk 

është e lejuar ankesa dhe nuk është e lejuar padia për incimin e konfliktit pran 
Gjykatës kompetenet të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 37 

Njoftimi, të drejtat dhe detyrimet e palës 
 
1. Një kopje të konkluzionit për fillimin e procedurës sipas nenit 35 të këtij ligji, 

Autoriteti ia dorzon palës, kundër të cilës ka filluar procedura respektivisht 
paraqitësit të kërkesës për përqendrim, përvec të dhënave që konsiderohën 
fshehtësi afariste, në kuptim të nenit 50 të këtij ligji.  

2. Pala kundër të cilës ka filluar procedura dorzon komentet brenda afatit të 
përcaktuar nga Autoriteti. Ky afat është i përcaktuar për secilin rast veç e veç, dhe 
nuk mund të jetë më më i gjatë se tridhjetë (30) ditë.  

3. Në afatin e dhënë, pala kundër së ciles ka filluar procedura është e detyruar t’i 
dorzoj Autoritetit komentet e kërkuar si dhe informacionet dhe dokumentacionet të 
cilat kanë të bëjnë me lënden në procedurë.  

4. Pavarësisht nga paragrafi 2. dhe 3. i këtij neni, pala kundër të cilës ka filluar 
procedura mund, për shkaqe të arsyeshme, të kërkoj zgjatjen e afatit për dorëzimin 
e komenteve.Autoriteti mund të lejoj zgjatjen e afatit por jo më gjatë se tridhjetë 
(30) ditë.  

5. Nëse pala kundër të cilës është inicuar fillimi i procedurës nuk vepronë sipas 
kërkesës dhe afatit kohorë të përcaktuar nga Autoriteti, ose në qoftë se deklaron se 
nuk është në gjendje për të vepruar sipas kërkesës, Autoriteti do të konstatoj faktet 
dhe rrethanat relevante për procedurë sipas detyrës zyrtare në bazë të njohurive të 
veta, të dhënave dhe dokumentacionit që disponon, dhe që pa vonesë palës kundër 
të ciles ka filluar procedura, t’ia dorzoj njoftimin per faktet paraprake të 
konstatuara në procedurë sipas nenit 45 të këtij ligji dhe pastaj të caktojë një 
seancë dëgjimore.  

6. Nëse procedura ka filluar në bazë të iniciativës sipas nenit 34 të këtij ligji, 
Autoriteti nuk ia dorzon paraqitësit të iniciativës konkluzionin sipas nenit 36 të 
këtij ligji, por për fillimin e procedurës e njofton palen, me shkrim.  
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Neni 38 
Mbledhja e të Dhënave 

 
1. Autoriteti është i autorizuar që me shkrim:  

1.1. të kërkojë nga palët në procedurë, si dhe personat tjerë fizik e juridik, 
shoqatat e ndërmarrjeve, shoqatat e konsumatorëve, organet shtetërore dhe 
organet lokale të gjitha informatat e nevojshme, komentet në formë të 
shkruar ose deklaratat gojore si dhe ofrimin e të dhënave dhe dokumenteve 
të nevojshme në shikim;  

1.2. të kërkojë nga palët në procedurë për t’i mundësuar shikim të drejtpërdrejtë 
në të gjitha lokalet afariste, pronat e paluajtshme dhe të luajtshme, librat 
afarist si dhe bazën e të dhënave në dokumentet tjera;  

1.3. të kërkojë nga palët në procedurë kryerjen e veprimeve tjera që i konsideron 
të nevojshme për konstatimin e të gjitha fakteve relevante.  

2. Kërkesa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni duhet të përmbajë bazën ligjore, 
lëndën dhe qëllimin e kërkesës, afatin për implementimin e saj, si dhe 
paralajmërimin e palëve në procedurë dhe personave tjerë fizik e juridik të referuar 
në paragrafin 1. të këtij neni, nëse nuk veprojnë sipas kërkesës, do t’u shqiptohet 
masa ndëshkuese në pajtim me këtë ligji.  

3. Nëse palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij 
neni nuk veprojnë sipas kërkesës, Autoriteti me vendim do të konstatoj shkeljen e 
këtij ligji dhe do të shqiptoj masën ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
Kundër këtij vendimi nuk është e lejuar ankesa, por me padi mund të iniciohet 
konflikt administrativ pranë Gjykatës kompetente të Republikës së Kosovës.  

4. Të dhënat dhe dokumentacioni nga paragrafi 1. i këtij neni, përmbajnë fshehtësi 
afariste, palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e juridik të referuara në 
paragrafin 1. të këtij neni, janë të detyruara që Autoritetit t’i dorëzojnë një shkresë, 
me shpjegim të qartë, se çka konsiderohet fshehtësi afariste.  

5. Në rastin e paragrafit 4. të këtij neni, palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e 
juridik të referuara në paragrafin 1. të këtij neni, janë të detyruara që Autoritetit të 
ia dorëzojnë kopjen e dokumenteve afariste që nuk përmban fshehtësi afariste.  

6. Nëse palët në procedurë ose personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij 
neni nuk veprojnë edhe pas ftesës së përsëritur, Autoriteti do të konsiderojë se 
shkresa e tillë ose dokumentacioni i tillë afarist nuk përmban fshehtësi afariste.  

7. Nëse palët në procedurë apo personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij 
neni nuk i dorëzojnë të dhënat dhe dokumentacionin e referuar në paragrafin 1. të 
këtij neni, Autoriteti gjatë konstatimit të fakteve do të vlerësoj rëndësinë e mos 
dorëzimit të të dhënave dhe dokumentacionit dhe në përputhje me këtë përcakton 
faktet relevante.  

 
Neni 39 

Kontrolli i Paparalajmëruar në Objekte Afariste dhe Objekte tjera 
 
1. Para kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar në objektet afariste, depot e hapura 

dhe mjetet e transportit, Autoriteti kërkon nga Gjykata e Qarkut lëshimin e një 
urdhri që i autorizon anëtarët e Autoritetit të hyjnë pa paralajmërim paraprak ose 
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leje të veçantë, në selinë dhe çfarëdo pronë dhe vend tjetër të ndërmarrjes që 
shfrytëzohet për kryerjen e aktiviteteve afariste nëse ekziston rreziku i fshehjes apo 
shkatërrimit të provave.  

2. Në rastin kur ekziston dyshimi i bazuar se ekziston rreziku i zhdukjes ose 
ndryshimit të provave të cilat gjenden te palët në procedurë, anëtarët e autorizuar të 
Autoritetit në mënyrë të pavarur ose me ndihmën e ekspertëve të autorizuar të 
Ministrisë se Punëve të Brendshme - Departamenti i krimit ekonomik, të kryejnë 
kontrollin e paparalajmëruar nga paragrafi 1. i këtij neni, dhe për këtë e njofton 
subjektin, respektivisht poseduesin e objektit dhe sendeve në vendin e ngjarjes për 
kryerjen e kontrollit të paparalajmëruar.  

3. Para kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar, në paragrafin 2. të këtij neni, 
anëtarët e autorizuar të Autoritetit janë të detyruar që palës në procedurë ose 
poseduesit të objektit dhe sendeve t’ ia tregojnë legjitimacionin zyrtarë dhe 
autorizimin nga Gjykata e Qarkut për kryerjen e kontrollit.  

4. Qeveria me propozim të Autoritetit - me akt nënligjor rregullon formën dhe 
përmbajtjen e legjitimacionit.  

5. Nëse në kontroll marrin pjesë edhe persona tjerë të autorizuar sipas paragrafit 2. të 
këtij neni, palës në procedurë ose poseduesit të objekteve janë të detyruar të ia 
tregojnë Autoritetit autorizimin me shkrim për bashkëpjesëmarrje në kontroll.  

6. Personat e autorizuar në rastin e kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 2. të 
këtij neni mund:  
6.1. të kryejnë kontrolle në të gjitha objektet afariste, depot e hapura dhe mjete 

të transportit në selinë e ndërmarrjes ndaj të cilës zhvillohet procedura, si 
dhe në çdo adresë tjetër në të cilën vepron ndërmarrja;  

6.2. të shikojnë librat afariste dhe dokumentet tjera të cilat kanë të bëjnë me 
afarizmin e ndërmarrjes;  

6.3. të marrin dhe / ose të fotokopjojnë librat afariste dhe dokumentet e tjera ose 
ekstrakt nga librat afariste në formë elektronike apo formë tjetër;  

6.4. të marrin dokumentacionin e nevojshëm për të bërë kopjen e dokumenteve, 
nëse për arsye teknike nuk është e mundur gjatë kontrollit të bëhen kopjet e 
dokumenteve të nevojshme, për te gjitha këto personi i autorizuar është i 
detyruar të përpiloj procesverbal;  

6.5. të vulosin me plumb objektin ose librat afariste ose dokumentet gjatë kohës 
së kontrollit dhe për masën e domosdoshme për kryerjen e kontrollit;  

6.6. të kërkojnë nga përfaqësuesit ose punëtorët e ndërmarrjeve deklaratë gojore 
për faktet ose dokumentet që kanë të bëjnë me objektin dhe qëllimin e 
kontrollit, ndërsa deklaratat e marra të evidentohen;  

6.7. të kërkojnë nga përfaqësuesit ose punëtorët e ndërmarrjeve të dorëzojnë me 
shkrim komentet për faktet ose dokumentet që kanë të bëjnë me objektin e 
kontrollit, si dhe të përcaktojnë afatin kohor të nevojshëm për dorëzimin e 
komenteve;  

6.8. të kryejnë edhe veprime tjera të nevojshme për arritjen e qëllimeve të kontrollit.  
7. Në rastin e sekuestrimit të përkohshëm të sendeve, librave afariste dhe 

dokumenteve tjera gjatë kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 2. të këtij 
neni, Autoriteti harton shkresë zyrtare në të cilën në veçanti do të shënoj vendin e 
gjetjes së sendeve përkohësisht të sekuestruar dhe përshkrimin e tyre.  
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8. Personi i autorizuar i Autoritetit është i detyruar që pa vonesë, palës në procedurë 
ose poseduesit të sendeve, t’i lëshoj vërtetim me shkrim për sendet dhe dokumentet 
tjera të sekuestruara përkohësisht.  

9. Sendet përkohësisht të sekuestruara, librat afariste dhe dokumentet tjera do të 
mbahen deri në konstatimin e të gjitha fakteve relevante dhe rrethanave të cilat i 
përmbajnë ato sende, e më së voni deri në marrjen e vendimit me të cilin 
përfundon procedura në Autoritet.  

 
Neni 40 

Zbatimi i kontrollit të paparalajmëruar 
 
Nëse ndërmarrja refuzon të lejojë hyrjen e personave të autorizuar në lokalet afariste, 
ose pengon shikimin në librat afariste dhe dokumente tjera, ose në ndonjë mënyrë tjetër 
vështirëson zbatimin e kontrollit të paparalajmëruar, personat e autorizuar munden me 
ndihmën e punëtorëve të autorizuar të Ministrisë se Punëve të Brendshme edhe kundër 
vullnetit të ndërmarrësit të hyjë në lokalet afariste dhe të kryej inspektimin e të dhënave 
në librat afariste dhe dokumentet tjera. 
 

Neni 41 
Pjesëmarrja ne kontrollin e paparalajmëruar 

 
1. Nëse ekziston dyshimi i bazuar se librat afariste ose dokumente të tjera që kanë të 

bëjnë me procedurat që janë duke u zhvilluar nga Autoriteti gjenden në lokalet e 
ndërmarrjes ndaj së cilës nuk ka filluar procedura, ose në banesë apo lokale të 
ngjashme e që kanë lidhshmëri me anëtarët e bordit dhe punëtorëve të ndërmarrjes 
ndaj të cilëve ka filluar procedura ose subjekteve tjerë gjatë kontrollit të 
paparalajmëruar të atyre lokaleve detyrimisht duhet të asistojnë edhe dy (2) 
persona të moshës madhore si dëshmitarë.  

2. Gjatë kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 1. të këtij neni në mënyrë të 
përshtatshme zbatohen dispozitat e nenit 39, 40, 42. dhe 43 të këtij ligji.  

 
Neni 42 

Përjashtimi i dokumentacionit në kontrollin e paparalajmëruar 
 
1. Gjatë kontrollit të paparalajmëruar nga dokumentacioni që është duke u kontrolluar 

bëjnë përjashtim letrat, shënimet dhe format tjera të komunikimit në mes të 
ndërmarrjes që është duke u zhvilluar procedura dhe të autorizuarit të tij, të cilat 
konsiderohen informacione të fshehta.  

2. Autoriteti ka të drejtë të inspektojë dokumente nëse ndërmarrja ose i autorizuari i 
tij refuzojnë të japin në shikim dokumentacionin duke u thirr në fshehtësi të 
informacionit të referuar në paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Në rast se personi i autorizuar i Autoritetit konsideron se nuk është fjala për 
informacion konfidencial të referuar në paragrafin 1. të këtij neni është i detyruar 
që atë dokument ose kopjen e atij dokumenti të vërtetuar ta futë në një zarf të 
posaçëm para ndërmarrësit dhe të autorizuarit të tij nëse është prezent, ta mbyllë, të 
shënoj datën dhe të vulosë me vulën zyrtare të Autoritetit, të cilën do ta 
nënshkruajnë të gjitha palët prezent dhe të autorizuarit.  
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4. Në rastet e referuara në paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni, aplikohen dispozitat e 
ligjit për Procedurën Administrative për të vendosë lidhur me këtë çështje.  

 
Neni 43 

Procesverbali 
 
1. Pas kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar sipas nenit 39 dhe 41 të këtij ligji në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, personi i autorizuar përpilon procesverbalin 
për kontrollin. 

2. Procesverbali nga paragrafi 1. i këtij neni përmban:  
2.1. vendin dhe datën e përpilimit të procesverbalit;  
2.2. bazën juridike për zbatimin e kontrollit të paparalajmëruar;  
2.3. vendin dhe kohën e zbatimit të kontrollit të pa paralajmëruar;  
2.4. emrat e personave të autorizuar, të cilët kanë marrë pjesë në kontroll, si dhe 

palët e pranishme në procedurë;  
2.5. përshkrimin e rrjedhjes dhe përmbajtjen e çdo veprimi të kryer gjatë 

kontrollit të paparalajmëruar dhe deklaratat e dhëna;  
2.6. listën e dokumenteve dhe sendeve të tjera të përdorura ose përkohësisht të 

sekuestruara gjatë kontrollit të paparalajmëruar;  
3. Procesverbali nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet t’u dorëzohet palëve në procedurë 

si dhe personave tek të cilët është kryer kontrolli i paparalajmëruar.  
4. Palët në procedurë, si edhe personat te të cilët është kryer kontrolli i 

paparalajmëruar kanë të drejtë të paraqesin vërejtjet e tyre në procesverbalin nga 
paragrafi 1. i këtij neni, me shkrim, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e 
pranimit të procesverbalit.  

 
Neni 44 

E drejta e Qasjes në Dosje 
 
1. Palët në procedurë kanë të drejtë të kërkojnë qasje në dosje me rastin e marrjes së 

njoftimit për faktet e konstatuara në procedurën paraprake sipas neni 45 të këtij 
ligji. 

2. Pala, me shpenzimet e veta, duhet t’i siguroj Autoritetit të gjitha dokumentet e 
nevojshme. 

3. Kërkesa për qasje, sipas paragrafit 1. të këtij neni, i paraqitet Autoritetit në formë 
të shkruar. 

4. Autoriteti cakton datën për qasje në dosje jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë 
nga dita e pranimit të kërkesës së referuar në paragrafin 3. të këtij neni.  

5. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, nuk mund të shikohen 
apo të përshkruhen vendimet e Autoritetit, procesverbalet apo audio incizimet e 
takimeve të Komisionit, udhëzimet e brendshme dhe shënimet për rastin, të të 
gjitha letërkëmbimeve në mes të Autoritetit dhe institucioneve tjera për mbrojtjen e 
Konkurrencës të shteteve tjera dhe shoqatave të tyre, si dhe dokumentet tjera të 
cilat konsiderohen fshehtësi afariste sipas nenit 44 të këtij ligji.  

6. Paraqitësi i iniciativës pasi të merr konkluzionin që nuk ekziston interes publik për 
fillimin e procedurës nga neni 35 paragrafi 4. i këtij ligji ose nuk ka fakte për 
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fillimin e procedurës nga neni 36 paragrafi 5. i këtij ligji respektivisht pasi të merr 
vendimin e Autoritetit me të cilin konstatohet se nuk është çrregulluar konkurrenca 
tregtare sipas dispozitave të këtij ligji neni 54 nën-paragrafi 1.9. ka të drejt qasjeje 
në dokumentet në të cilat është bazuar konkluzioni respektivisht vendimi i 
Autoritetit.  

7. Në këtë rast dispozitat e paragrafit 2., 3. dhe 4. të këtij neni vlejnë edhe në të 
drejtën e paraqitësit të iniciativës për qasje në dosje.  

8. Pavarësisht nga paragrafi 5. i këtij neni, personat e referuar në nenin 33 paragrafi 
2. dhe 3. të këtë ligj nuk kanë të drejtë të qasjes në dosjen e dokumenteve gjatë 
zhvillimit të procedurës, mirëpo kanë të drejtë për ofrimin e fakteve mbi 
konstatimet paraprak të fakteve sipas nenit 45 të këtij ligji në formë të shkurtër, 
nëse kërkohet me shkrim nga Autoriteti.  

9. Kundër konkluzionit me të cilin refuzohet kërkesa për qasje në dosje ose pjesë të 
dosjes, nuk është e lejuar ankesa as inicimi i konfliktit administrativ. 

 
Neni 45 

Njoftimi i Fakteve Paraprake të Konstatuara në Procedurë 
 
1. Për t’iu dhënë mundësinë palëve në procedurë sipas nenit 33 paragrafi 2. dhe 3. për 

ti deklaruar të gjitha faktet relevante dhe rrethanat, Autoriteti duhte edhe para 
caktimit të seancës dëgjimore me shkrim ti njofton për faktet paraprake te 
konstatuara në procedurë.  

2. Palët në procedurë kanë të drejtë të paraqesin komentet e tyre në njoftimin e 
referuar në paragrafin 1. të këtij neni, në formë të shkruar, në afat prej një (1) 
muaji nga dita e marrjes së njoftimit.  

3. Përveç komenteve nga paragrafi 2. i këtij neni, palët në procedurë munden me 
shkrim të propozojnë dëgjim të dëshmitarëve shtesë dhe të paraqesin prova shtesë.  

4. Kopjen e njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni në formë të shkurtër, e cila nuk 
përmban fshehtësi afariste, Autoriteti në kërkesë të paraqitësit të iniciativës, e 
udhëzon palën që është i autorizuar dhe kërkon që brenda tridhjetë (30) diteve, nga 
data e marrjes së njoftimit, me shkrim t’ia ofroj komentet e veta Autoritetit.  

5. Kopjen e njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni në formë të shkurtër, e cila nuk 
përmban fshehtësi afariste, Autoriteti në kërkesë të personit i cili konsideron se në 
procedurë, për të cilën është i autorizuar të vendosë për të drejtat dhe interest e tijë 
e udhëzon palën që është i autorizuar dhe kërkon që brenda tridhjetë (30) diteve 
nga data e marrjes së njoftimit, me shkrim t’ia ofroj komentet e veta Autoritetit.  

6. Nëse, pas marrjes së njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni bëhen analiza shtesë që 
në atë, ose mënyrë tjetër, konstaton fakte të reja ose prova të cilat qartë ndryshojnë 
gjendjen e konstatuar, Autoriteti mund të merr vendim i cili ndryshon nga 
konstatimi në njoftimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

7. Në këtë rast Autoriteti para se të marr vendim definitiv, palëve në procedurë ua 
ofron njoftimin e ri në të cilin i thekson të gjitha faktet relevante, rrethanat dhe 
konkluzionet.  

8. Palët kanë të drejtë edhe në këtë njoftim t’i paraqesin vërejtjet me shkrim dhe 
propozimet në afat që ia përcakton Autoriteti.  

9. Në përputhje me këtë Autoriteti do të veprojë edhe ndaj personave nga paragrafi 4. 
dhe 5. i këtij neni, të cilëve do t’ua ofrojë njoftimin e ri në formën e shkurtër.  
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10. Autoriteti nuk mund ta bazojë vendimin e tij në faktet dhe rrethanat për të cilat 
palëve në procedurë nuk u është dhënë mundësia e mbrojtjes. 

 
Neni 46 

Marrja e Detyrimeve nga Ndërmarrjet 
 
1. Pas fillimit të procedurës, në pajtim me nenin 38 te këtë ligj, para ofrimit të 

njoftimit për faktet paraprake të konstatuara në procedurë bazuar në nenin 45 të 
këtij ligji, pala në procedurë mund të kërkoj nga Autoriteti, marrjen për sipër të 
detyrimeve që në një afat kohor të ndërmarr masa dhe veprime, për t’i eliminuar 
efektet negative të veprimeve dhe lëshimeve në konkurrencën tregtare.  

2. Nëse vlerësohet se masat e propozuara në kërkesë, kushtet dhe afatet e referuara në 
paragrafin 1. të këtij neni janë të mjaftueshme për të eliminuar efektet negative dhe 
rivendosjen e konkurrencës, Autoriteti me vendim do të pranojë masat e 
propozuara, kushtet dhe afatet kohore të cilat bëhen të detyrueshme për 
propozuesin.  

3. Me vendimin e referuar në paragrafin 2. të këtij neni, Autoriteti përcakton afatet në 
të cilat ndërmarrja duhet të plotësojë kushtet dhe masat e referuara në paragrafin 2. 
të këtij neni, gjithashtu e detyron ndërmarrjen që të ofroj prova me të cilat 
konstatohet përmbushja e kushteve dhe masave në afatin e caktuar si dhe konstaton 
se nuk ka kushte për vazhdimin e mëtutjeshëm të procedurës ndaj asaj ndërmarrje.  

4. Autoriteti mund të pranojë marrjen përsipër të detyrimeve për kryerjen e disa 
veprimeve të referuara në paragrafin 1. të këtij neni në rastet kur shkeljet janë në 
një kohëzgjatje të shkurtër, bashkëpunimi i ndërmarrjeve në procedurë dhe 
propozimi i masave dhe kushteve në gjashtë (6) mujorin e parë të vazhdimit të 
procedurës, e posaçërisht nëse është fjala për procedurë që zhvillohet ndaj më 
shumë palëve, si dhe në rastet tjera kur vlerëson se pranimi për marrjen e masave 
dhe kushteve sipas paragrafit 1. të këtij neni, është i volitshëm për rivendosjen e 
konkurrencës së mirëfilltë në tregun relevant dhe pa kohëzgjatje të procedurës.  

5. Qëllimin e pranimit të detyrimeve për marrjen e masave dhe kushteve të referuara 
në paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti do ta publikojë në ueb-faqen e tij të 
internetit në formë të shkurtër të përshkrimit të lëndës dhe përmbajtjen e masave 
dhe kushteve, së bashku me ftesën për të gjitha palët e interesuara për paraqitjen 
me shkrim të vërejtjeve, qëndrimet dhe mendimet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 
ditëve nga data e publikimit.  

6. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni, Autoriteti mund të ri-iniciojë 
procedurën kundër ndërmarrjeve të referuara në paragrafin 2. të këtij neni në rastet:  
6.1. kur vendimi i Autoritetit është marrë në bazë të informatave të pasakta apo 

të rreme të paraqitura nga palët; ose  
6.2. kur në mënyrë të konsiderueshme janë ndryshuar rrethanat në të cilat është 

bazuar Autoriteti për marrjen e vendimit.  
7. Nëse gjatë mbikëqyrjes së realizimit të masave dhe kushteve të referuara në 

paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti vërteton se ndërmarrja nuk u përmbahet masave 
të konstatuara, kushteve dhe afateve nga paragrafi 3. i këtij neni, veprimet e tilla do 
të konsiderohen shkelje të këtij ligji, kjo do të konstatohet me vendim të veçantë me 
të cilin shqiptohet masa ndëshkuese, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
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Neni 47 
Seanca Dëgjimore 

 
1. Në procedurën e konstatimit të çrregullimit të konkurrencës të cilat i zhvillon 

Autoriteti, mund të mbahet seancë dëgjimore, nga e cila mund përjashtohet publiku 
më qëllim për ruajtjen e fshehtësisë afariste.  

2. Autoriteti në seancën dëgjimore mund të thërras në cilësinë e dëshmitarit edhe 
paraqitësin e iniciativës nga neni 34 i këtij ligji, nëse për këtë ka paraqitur kërkesë 
me shkrim.  

3. Nëse asnjë prej palëve të ftuara, ose të autorizuarit e tyre, nuk kanë ardhur në 
seancën e parë, Autoriteti mund të shtyjë dhe të planifikojë një seancë të re.  

4. Nëse cilado palë në procedurë, ose të autorizuarit e tyre nuk kanë ardhur në 
seancën tjetër, të caktuar sipas dispozitave të paragrafit 3. të këtij neni, Autoriteti 
nuk do të caktojë seancë tjetër, por do të kalojë në diskutim me palët e pranishme, 
në procedurë, për të vendosur vetë në bazë të të dhënave dhe dokumentacionit që 
disponon  

 
Neni 48 

Masat e Përkohshme 
 
1. Autoriteti në raste urgjente inicion procedurën kundër ndërmarrjes së caktuar dhe 

merr vendim për masat e përkohshme, kur ka rrezik dhe dëmtim të pariparueshëm 
për konkurrencën e tregut, sidomos në rastet kur veprimet e caktuara çrregullojnë 
konkurrencën, bazuar në këtë ligj.  

2. Autoriteti kërkon nga ndërmarrja ndalimin e veprimit në bazë të vendimit për 
masat e përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni, përmbushjen e kushteve të 
veçanta apo masave tjera të nevojshme për të eliminuar efektet e dëmshme të 
çrregullimit të konkurrencës.  

3. Kjo masë nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë (6) muaj, ndërsa njoftimi për 
masën ndëshkuese mund të shqiptohet bazuar në dispozitat e këtij ligji, në rast të 
mosveprimit, sipas vendimit për masat e përkohshme.  

4. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, kohëzgjatja e masës së përkohshme mund 
të vazhdohet, nëse Autoriteti konstaton se është e domosdoshme. 

5. Kundër vendimit për masat e përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni nuk është e 
lejuar ankesa, por pala, me padi, mund të iniciojë konflikt administrativ pranë 
Gjykatës Kompetente të Kosovës. 

 
Neni 49 

Procedura e Konstatimit të Kushteve për Shqiptimin e Masës Ndëshkuese 
 
1. Komisioni konstaton se pala në procedurë ka çrregulluar konkurrencën e tregut ose 

ka shkelë dispozitat e këtij ligji, Autoriteti i dorëzon palës njoftimin për 
konstatimin e gjendjes faktike në lëndën konkrete dhe njoftimin për përmbajtjen e 
vendimit të Komisionit të marrë në bazë të konstatimit të gjendjes faktike. 

2. Autoriteti bashkë me njoftimin nga paragrafi 1. i këtij neni, palës ia dorëzon edhe 
ftesën për seancë dëgjimore në të cilën do t'i jepet mundësia për të siguruar 
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mbrojtje, respektivisht ofron prova për konstatimin e kushteve për shqiptimin e 
masave ndëshkuese, si dhe konstatimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese si 
kritere për përcaktimin e nivelit të masave ndëshkuese të përcaktuara në dispozitat 
e këtij ligji.  

3. Pas përfundimit të seancës dëgjimore nga paragrafi 2. i këtij neni, Komisioni në 
pajtim me kompetencat nga neni 28 i këtij ligji, vendos për ekzistimin e kushteve 
për shqiptimin e masës ndëshkuese, përcakton lartësinë e saj si dhe kushtet dhe 
mënyrën e përmbarimit.  

4. Autoriteti në pajtim me vendimet e Komisionit, me të cilat është konstatuar 
çrregullimi i konkurrencës dhe me të cilat është konstatuar ekzistimi i kushteve për 
shqiptimin e masës ndëshkuese dhe lartësinë e saj, përmbyllë procedurën me 
marrjen e vendimit përfundimtar.  

 
Neni 50 

Fshehtësia Afariste 
 
1. Me fshehtësi afariste konsiderohen informacionet të cilat kanë vlerë aktuale apo 

potenciale të tregut si dhe zbulimi apo përdorimi i të cilave mund të rezultojë në 
përparësi ekonomike për ndërmarrjet tjera. 
1.1. fshehtësi afariste nga paragrafi 1. i këtij neni, konsiderohet:  

1.1.1. ajo që është përcaktuar fshehtësi afariste me ligj ose rregullore;  
1.1.2. ajo që ndërmarrja e ka theksuar fshehtësi afariste, me kusht që 

Autoriteti e ka pranuar;  
1.1.3. e gjithë korrespodenca në mes Autoritetit dhe Institucioneve tjera 

dhe organeve për mbrojtjen e konkurrencës të shteteve të tjera dhe 
shoqatave të tyre.  

2. Anëtarët e komisionit dhe zyrtarët e Autoritetit janë të detyruar të ruajnë 
fshehtësinë afariste. Detyrimi i ruajtjes së fshehtësisë afariste zgjat pesë (5) vjet 
pas përfundimit të punës në Autoritet.  

3. Gjatë vlerësimit se informata e caktuar paraqet fshehtësi afariste, Autoriteti merr 
parasysh:  
3.1. posedimin e atyre informatave jashtë ndërmarrjes për të cilën është fjala;  
3.2. masat që i ndërmerr vet ndërmarrja për të mbrojtur fshehtësinë e atyre 

informatave, veçanërisht klauzolës mbi ndalimin e jokonkurrentshmërisë 
apo për ndalimin e publikimit të informatave të përfshira në kontratat e 
punës dhe të ngjashme;  

3.3. vlerën e atyre informatave për ndërmarrjen dhe konkurrentët e tij.  
4. Në kuptim të dispozitave të këtij ligji në parim nuk konsiderohen fshehtësi afariste:  

4.1. informacionet që janë në dispozicion të publikut, duke përfshirë ato që 
mund të merren rregullisht nga institucionet e specializuara dhe shërbimet, 
si dhe informacionet e ekspertëve botërisht të ditura;  

4.2. raportet vjetore financiare dhe raportet statistikore, respektivisht të dhënat 
për të hyrat e përgjithshme që nuk konsiderohen fshehtësi afariste sepse 
publikohen në raportet vjetore financiare, apo janë në dispozicion në ndonjë 
mënyrë tjetër; dhe  

4.3. të dhënat dhe dokumentacionet në të cilat bazohen vendimet e Autoritetit.  
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5. Pavarësisht nga paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni dhe në pajtim me dispozitat e nenit 
34 paragrafi 5. i këtij ligji, në rast se ndërmarrja ia dorëzon Autoritetit 
dokumentacionin dhe informacionin që përmban fshehtësi afariste, dhe nëse nuk ia 
dorëzon kopjen e shkresës ose dokumentit afarist, i cili nuk përmban fshehtësi 
afariste edhe pas kërkesës së përsëritur, Autoriteti do të konsiderojë se një shkresë 
e tillë ose dokument afarist nuk përmban fshehtësi afariste.  

 
Neni 51 

Ruajtja e Dosjeve dhe Dokumentacionit 
 
Shkrimet dhe dokumentet që Autoriteti i merr nga ndërmarrja, gjatë udhëheqjes së 
procedurës, ose i mbledh dhe përpunon ato për zhvillimin e procedurës, do të ruhen në 
dosjet e Autoritetit, në pajtim me Ligjin dhe rregullat për ruajtjen e lëndëve arkivore. 
 

Neni 52 
Përjashtimi nga Procedura e Personave të Autorizuar 

 
1. Personi i autorizuar për të kryer procedurat në Autoritet, detyrimisht do të 

përjashtohet nga zhvillimi i procedurës në qoftë se është: 
1.1. palë, dëshmitar ose ekspert ligjor në atë lëndë;  
1.2. me palën, përfaqësuesin ose autorizuesin e palës, i afërt në lidhje vertikale 

në cilën do shkalle, në lidhje anësore dhe farefisnore deri në shkallen e 
katërt, dhe bashkëshorti martesor apo jashtëmartesor edhe në raste kur 
martesa ka përfunduar; dhe  

1.3. me palën, përfaqësuesin ose autorizuesin e palës në raportin e adoptimit, 
adoptues ose i adoptuar, kujdestarisë, mbrojtës dhe bashkëjetues.  

2. Kërkesën për përjashtim nga paragrafi 1. i këtij neni mund të paraqes edhe pala në 
procedurë të cilën e udhëheqë Autoriteti. Kërkesa duhet të paraqitet me shkrim.  

3. Dispozitat e këtij neni vlejnë edhe për anëtarët e Komisionit.  
4. Për kërkesën për përjashtim nga ky nen vendos Komisioni.  
 

Neni 53 
Afatet për Marrjen e Vendimit 

 
1. Vendimin për konstatimin e marrëveshjes së ndaluar sipas nenit 4 dhe vendimin 

për konstatimin e keqpërdorimit të pozitës dominuese sipas nenit 12 të këtij ligji, 
Autoriteti e merr në afatin prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e vërtetimit të të 
gjitha fakteve relevante për marrjen e vendimit, respektivisht më së largu në afat 
prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e përfundimit të seancës kryesore në 
procedurën e shqiptimit të masës së ndëshkuese.  

2. Vendimin për vlerësimin e përqendrimit nga neni 20 paragrafi 7. i këtij ligji, 
Autoriteti duhet ta marrë në afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e marrjes 
së konkluzionit për fillimin e procedurës sipas këtij ligji.  

3. Vendimin për ndërprerjen e zbatimit të marrëveshjeve nga neni 5, 6, dhe 7 të këtij 
ligji, si dhe vendimin për ndryshimin e përqendrimit nga neni 21 paragrafi 3. i këtij 
ligji, Autoriteti e merr ne afat prej katër (4) muajve nga dita kur konstatohen të 
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gjitha faktet relevante,respektivisht ne afatin prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita 
e përfundimit të seancës kryesore.  

4. Vendimin për heqjen e realizimit të përqendrimit nga neni 21 paragrafi 1. dhe 2. i 
këtij ligji, ose vendimin për masat pas zbatimit të përqendrimit të paligjshëm nga 
neni 22 paragrafi 1. i këtij ligji, Autoriteti e merr në afat prej gjashtëdhjetë (60) 
ditëve nga dita kur konstatohen të gjitha faktet relevante, nga dita e përfundimit të 
seancës kryesore. 

5. Vendimin për të marrë përsipër detyrimet nga ana e ndërmarrjes bazuar në nenin 
45 paragrafi 3. të këtij ligji dhe vendimin me të cilin është konstatuar se ndërmarrja 
nuk u përmbahet masave të përcaktuara, kushteve dhe afateve nga neni 46 
paragrafi 7. të këtij ligji, Autoriteti merr vendim në afat prej gjashtëdhjetë (60) 
ditëve nga dita kur janë konstatuar të gjitha faktet relevante.  

6. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, Autoriteti mund të vazhdoje afatin për 
marrjen e vendimit për vlerësim të përqendrimit nga neni 20 paragrafi 8. i këtij 
ligji për një afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve, në rastet kur vlerësohet se për 
konstatimin e gjendjes faktike dhe vlerësimin e provave është e nevojshme për të 
bërë ekspertizë shtesë apo analizë, për të cilën është i detyruar t’i njofton palët në 
procedurë, para kalimit të afatit.  

7. Autoriteti në raste të veçanta mund ta zgjasë afatin për marrjen e vendimeve edhe 
për gjashtëdhjetë (60) ditë.  

 
Neni 54 

Aktet e Autoritetit 
 
1. Bazuar në nenin 28 të këtij ligji, Autoriteti merr vendime të veçanta me të cilat:  

2.1. vlerëson marrëveshjet me vlera të vogla në pajtim me dispozitën e nenit 8 
paragrafi 3. i këtij ligji;  

2.2. konstaton abuzimin me pozitën dominuese, përcakton masat bazuar në 
nenin 12 të këtij ligji dhe vendosë masë administrativo-ndëshkimore të 
përcaktuar për shkelje të këtij neni;  

2.3. vlerëson lejueshmërinë e përqendrimit dhe përcakton masa bazuar me 
dispozitat e nenit 20 të këtij ligji;  

2.4. me vendim të veçantë, Autoriteti shfuqizon vendimin në bazë të dispozitave 
të nenit 21 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji dhe vendosë masë administrativo-
ndëshkimore të përcaktuara për shkelje të këtij neni;  

2.5. me vendim të veçantë Autoriteti ndryshon vendimin dhe përcakton masa në 
pajtim me nenin 21 paragrafi 3. i këtij ligji;  

2.6. përcakton masa të veçanta për rivendosjen e konkurrencës në treg te 
përqendrimet e ndaluara në bazë të nenit 22 të këtij ligji dhe vendos masë 
ndëshkimore të përcaktuar për shkelje të këtij neni;  

2.7. përcakton masa të përkohshme në pajtim me nenin 48 të këtij ligji nëse 
ndërmarrja nuk përmbahet nga masat e vendosura, kushtet dhe afatet nga 
nenit 46 paragrafi 7. i këtij ligji;  

2.8. vendos masa ndëshkuese në pajtim me këtë ligj;  
2.9. vendos se nuk është çrregulluar konkurrenca e tregut në pajtim me 

dispozitat të këtij ligji.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 118 

2. Sipas nenit 28 të këtij ligji, Autoriteti veçanërisht bjenë konkluzione dhe:  
2.1. inicion procedurat në përputhje me dispozitat e nenit 36 të këtij ligji;  
2.2. kërkon nga Gjykata e Qarkut të Kosovës, dhënien e urdhrit për përcaktimin 

e kontrollit të paparalajmëruar të lokaleve afariste, depot e hapura dhe 
mjeteve të transportit, dokumentet, të dhënat personale dhe gjërat që janë 
atje, si vulosja me plumb dhe sekuestrimi i përkohshëm i sendeve nga neni 
39 paragrafi 1. dhe neni 41 i këtij ligji; 

2.3. përcakton mungesën e kushteve për fillimin e procedurave nga neni 35 i 
këtij ligji. 

 
Neni 55 

Dërgimi dhe Publikimi i Vendimeve dhe Akteve të tjera të Autoritetit 
 
1. Vendimi i Autoritetit u dërgohet palëve në procedurë jo më vonë se tridhjetë (30) 

ditë nga dita e skadimit të afatit për marrjen e vendimit sipas nenit 53 të këtij ligji, 
dhe nëse procedura ka filluar në bazë të paraqitësit të iniciativës, vendimi në të 
njëjtin afat i dërgohet edhe paraqitësit të iniciativës.  

2. Nëse vendimi i Autoritetit përmban informacione që konsiderohen fshehtësi 
afariste sipas nenit 50 të këtij ligji, secilës palë, si dhe paraqitësit të iniciativës, do 
t’i dorëzohet vendimi në arsyetimin e të cilit nuk përmban fshehtësi afariste.  

3. Marrja e vendimit të Autoritetit nga neni 54 nën-paragrafi 1.1 deri në 1.7 të këtij 
ligji do të publikohet në "Gazetë Zyrtare".  

4. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni dhe vendimi i Gjykatës kompetente të 
Kosovës, në rastin e paraqitjes së padisë ndaj vendimit si dhe akteve tjera të 
Autoritetit do të publikohen në ueb-faqen e Autoritetit.  

5. Të dhënat që konsiderohen fshehtësi afariste, sipas dispozitave të nenit 50 të këtij 
ligji, do të përjashtohen nga publikimi nga paragrafi 3. i këtij neni.  

 
KREU IX 

DISPOZITA NDËSHKUESE 
 

Neni 56 
Masat Ndëshkuese për Shkelje të Rënda të Rregullave në Konkurrencën e Tregut 
 
1. Masa ndëshkuese në një shumë deri në dhjetë perqind (10%) të totalit të të hyrave 

që ndërmarrja e ka realizuar në vitin e fundit për të cilin është përfunduar raporti 
financiar, ndëshkohet ndërmarrja nëse: 
1.1. lidhë marrëveshje të ndaluar ose në ndonjë mënyrë tjetër merr pjesë në 

marrëveshjen me të cilën është çrregulluar konkurrenca, në mënyrën e 
përshkruar në dispozitën e nenit 4 të këtij ligji;  

1.2. abuzon me pozitën dominuese të përcaktuar në nenin 11 të këtij ligji;  
1.3. merr pjesë në zbatimin e përqendrimeve të ndaluara të ndërmarrjeve, të 

përcaktuara në nenin 14 të këtij ligji;  
1.4. nuk vepron në pajtim me vendimin e Autoritetit me të cilin përcaktohen 

masat për rivendosjen e konkurrencës ose përcaktohen masat e përkohshme 
sipas nenit 54 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1 deri në nën-paragrafin 1.7 të 
këtij ligji. 
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Neni 57 
Masat ndëshkuese për Shkelje të Lehta të Rregullave në Konkurrencën e Tregut 

 
1. Me masën ndëshkuese në një shumë deri në dy perqind (2%) të totalit të të hyrave 

që ndërmarrja e ka realizuar në vitin e fundit, për të cilin është përfunduar raporti 
financiar, ndëshkohet ndërmarrja-pala në procedurë e cila: 
1.1. nëse Autoritetit nuk ia paraqet kërkesën për qëllimin e përqendrimit sipas 

nenit 22 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2 të këtij ligji;  
1.2. nëse Autoritetit ia paraqet informacionet e pasakta apo të rreme në 

procedurën e vlerësimit të përqendrimit sipas nenit 18 të këtij ligji;  
1.3. nëse nuk vepron sipas kërkesës së Autoritetit sipas nenit 38 paragrafi 1. dhe 

3. të këtij ligji;  
1.4. nëse pengon kryerjen e urdhrit të Gjykatës së Qarkut sipas nenit 39 deri 

nenin 43 të këtij ligji.  
 

Neni 58 
Masat Ndëshkuese për Shkelje të tjera të Rregullave në Konkurrencën e Tregut 

 
Masa ndëshkuese, në shumë prej një mijë (1.000) deri në tre mijë (3.000) Euro i 
shqiptohet ndërmarrjes e cila nuk e ka statusin e palës në procedurë, e që nuk vepron 
sipas kërkesës së Autoritetit sipas nenit 30 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. dhe 1.2 dhe 
nenit 38 paragrafi 1. dhe 3. të këtij ligji. 
 

Neni 59 
Kriteret për Shqiptimin e Masave Ndëshkuese 

 
1. Shuma më e lartë e masës ndëshkuese që mund të shqiptohet në bazë të këtij ligji 

në asnjë rast nuk duhet të tejkaloj shumën prej dhjetë përqind (10%) të totalit të të 
hyrave që ndërmarrja i ka realizuar në tri (3) vitet e fundit për të cilin është 
përfunduar raporti financiar, sipas nenit 56 të këtij ligji.  

2. Me rastin e shqiptimit të masës ndëshkuese Autoriteti i merr parasysh të gjitha 
rrethanat lehtësuese dhe rënduese sipas peshës së shkeljes së veprës, sipas këtij 
ligji, kohëzgjatjes së shkeljes dhe pasojat e shkeljes për ndërmarrjet tjera në treg si 
dhe konsumatorët. Në këtë rast përdoret procedura e dyshkallëshe e përllogaritjes 
së masës ndëshkuese administrativ në atë mënyrë që cakton bazën e shumës së 
masës për ndërmarrjen, atëherë shuma e përcaktuar zvogëlohet ose rritet në varësi 
të rrethanave lehtësuese ose rënduese.  

3. Shuma themelore e masës ndëshkuese llogaritet në maksimum prej tridhjetë 
përqind (30%) të të hyrave të cilat ndërmarrja i ka realizuar ekskluzivisht nga 
kryerja e punëve në tregun relevant në të cilin është konstatuar shkelja e këtij ligji, 
e që shumëzohet me numrin e viteve që ka zgjatë shkelja, e pas kësaj rritet ose 
zbritet, shuma e përcaktuar, varësisht nga rrethanat lehtësuese ose rënduese.  

4. Rrethana lehtësuese të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni konsiderohen:  
4.1. njoftimi i ndërmarrjeve për fillimin e procedurës nga Autoriteti, urgjentisht i 

dorëzon provat për ndërprerjen e veprimit të kundërligjshëm. Përjashtimisht, 
në rastin e karteleve dorëzimi i provave për ndërprerjen e veprimit të 
kundërligjshëm nuk do të konsiderohet si rrethanë lehtësuese;  
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4.2. dorëzimi i të dhënave për shkeljen e këtij ligji si shkak i pakujdesisë së 
ndërmarrjes;  

4.3. dorëzimi i të dhënave që ndërmarrja edhe pse është pjesëmarrës i një 
marrëveshje të ndaluar, nuk e ka zbatuar atë marrëveshje, respektivisht edhe 
pse ka ekzistuar marrëveshja, ka vepruar në pajtim me dispozitat për 
mbrojtjen e konkurrencës;  

4.4. bashkëpunimi i ndërmarrjes me Autoritetin i cili i tejkalon detyrimet e 
ndërmarrjes për lirimin ose zvogëlimin e masave ndëshkimore 
administrative, bazuar në këtë nen;  

5. Rrethanat rënduese të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni konsiderohen:  
5.1. vazhdimi ose përsëritja e veprimit të kundërligjshëm, të njëjtë apo të 

ngjashëm, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji edhe pas dorëzimit të 
vendimit nga Autoriteti me të cilin është konstatuar që veprimi i tillë i 
ndërmarrjes e ka çrregulluar konkurrencën. Në këtë rast, shuma themelore e 
masës ndëshkimore rritet 100% për secilin rast të identifikuar të shkeljes së 
përsëritur të dispozitave të këtij ligji;  

5.2. refuzimi i ndërmarrjes që të bashkëpunoj me Autoritetin ose e pengon gjatë 
vazhdimit të procedurës;  

5.3. marrja e rolit të iniciuesit ose nxitësit të ndërmarrjes për të bërë shkelje të 
këtij ligji, respektivisht të gjitha veprimet e asaj ndërmarrje janë marrë me 
qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes së ndërmarrjeve tjera në shkelje të këtij 
ligji.  

6. Autoriteti mund të rritë sasinë e masës ndëshkuese nëse është e nevojshme me 
sekuestrimin e pasurisë të cilën ndërmarrja e ka fituar në kundërshtim me këtë ligj, 
me kusht që ky përfitim mund të llogaritet.  

7. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 4. të këtij neni, Autoriteti mund të zvogëlojë 
sasinë e masës ndëshkuese administrative, si shtesë ndërmarrja që ka bërë shkelje 
të dispozitave të këtij ligji është në situatë të vështirë financiare, nëse ia dorëzon 
Autoritetit provat relevante se shqiptimi i masës së paraparë nga Autoriteti sipas 
këtij ligji do të dëmtonte qëndrueshmërinë ekonomike të tij në mënyrë të 
pakthyeshme, dhe do ta çonte në humbje të plotë vlerën e pronës së tij.  

8. Autoriteti mund t’i shqiptoj ndërmarrjes një masë ndëshkuese sipas paragrafit 7. të 
këtij neni, si edhe në raste të tjera në të cilat është konstatuar se çrregullimi i 
konkurrencës nuk ishte i ndjeshëm, respektivisht nuk ka pas efekte negative në treg.  

9. Arsyetimin për vendimin e tillë, Autoriteti duhet ta shpjegoj në mënyrë të veçantë.  
10. Autoriteti përcakton kriteret për shqiptimin e masës ndëshkuese nga paragrafi 2. deri 

në paragrafin 8. të këtij neni në pajtim me kriteret që dalin nga zbatimi i rregullave të 
konkurrencës nga Bashkimi Evropian, në pajtim me nenin 70 të këtij ligji.  

 
Neni 60 

Lirimi ose Zvogëlimi i Masës Ndëshkuese 
 
1. Me qëllim të zbulimit të shkeljeve më të rënda të këtij ligji, Autoriteti mund të liroj 

nga masa ndëshkuese atë pjesëmarrës në marrëveshjet e ndaluara horizontale -
kartel i cili i pari e njofton Autoritetin për kartelin dhe i ofron të dhëna, fakte dhe 
prova të cilat i mundësojnë fillimin e procedurës ose pjesëmarrësit të parë në 
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kartelë e cila Autoritetit i ofron prova që mundësojnë konstatimin e shkeljes së 
këtij ligji, në rastet kur Autoriteti ka filluar procedurën, mirëpo nuk ka pas fakte të 
mjaftueshme për përfundimin e saj ose konfirmimit të kartelit.  

2. Lirimi nga masa ndëshkuese e nga paragrafi 1. i këtij neni nuk mund të zbatohet 
për ndërmarrjen e cila ka qenë iniciator ose nxitës i krijimit të kartelit.  

3. Masën ndëshkuese me të vogël, Autoriteti u shqipton atyre pjesëmarrësve të 
kartelit të cilët nuk përmbushin kushtet për lirim nga masat e ndëshkimit 
administrativ të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, Autoritetit i kanë ofruar 
prova shtesë të vlefshme të cilat bashkangjitur me provat të cilat i ka vërtetuar në 
procedurë kanë qenë me rëndësi vendimtare për përfundimin e konstatimit të 
kartelit.  

4. Qeveria me propozim të Autoritetit me akt nënligjor përcakton kriteret për lirimin 
nga masat ndëshkimet zvogëlimin e ndëshkimeve të referuara në paragrafin 1. dhe 2. 
të këtij neni, në pajtim me kriteret që dalin nga zbatimi i rregullave të konkurrencës 
nga Bashkimi Evropian, në pajtim me dispozitat e nenit 70 të këtij ligji.  

5. Shqiptimi i masës ndëshkuese, sipas këtij ligji, nuk është përgjegjësi penale ndaj 
personave të cilëve u është shqiptuar masa në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

 
KREU X 

BASHKËPUNIMI ME ORGANET TJERA DHE MBROJTJA GJYQËSORE 
 

Neni 61 
Bashkëpunimi i Autoritetit me Organet Gjyqësore dhe Organet Tjera 

 
1. Autoriteti është i detyruar që të bashkëpunojë me organet kompetente gjyqësore, 

dhe organe tjera në çështjet që kanë të bëjnë me çrregullimin e konkurrencës 
tregtare në territorin e Republikës së Kosovës.  

2. Në bazë të kërkesës me shkrim të Autoritetit, Ministria e Punëve të Brendshme 
është e detyruar të sigurojë ndihmë në kontrollin e paparalajmëruar ose 
sekuestrimin e sendeve dhe dokumentacioneve sipas nenit 39 deri në nenin 43 të 
këtij ligji.  

3. Me kërkesë të Autoritetit, sipas nenit 38 të këtij ligji, të gjitha organet e 
administratës publike dhe organet lokale, si dhe personat juridik, janë të detyruar 
që Autoritetit, t’i dorëzojnë të gjitha informacionet, dokumentacionin e kërkuar, 
duke përfshirë edhe të dhënat dhe dokumentet që përmbajnë sekrete afariste, 
ndërsa Autoriteti me të dhënat dhe dokumentet e tilla është i detyruar të veprojë në 
pajtim me dispozitat e nenit 50 të këtij ligji.  

 
Neni 62 

Mbrojtja Gjyqësore 
 
1. Kundër vendimit të Autoritetit, me të cilin konstatohet shkelja e këtij ligji dhe 

shqiptohet masa ndëshkuese si dhe vendimit me të cilin ndërpritet procedura për 
shkak të çështjeve paraprake, nuk është e lejuar ankesa, mirëpo pala në afatin prej 
tridhjetë (30) ditësh, me padi mund të inicioj konfliktin administrativ në Gjykatën 
kompetente të Kosovës.  
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2. Kundër konkluzionit të Autoritetit të nxjerrë gjatë procedurës, nuk është e lejuar 
ankesa, mirëpo me padi mund të inicioj konfliktin administrativ pranë Gjykatës 
kompetente të Kosovës. 

3. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, kundër konkluzionit me të cilin fillon 
procedura bazuar në nenin 36 të këtij ligji, me të cilin Autoriteti vendosë për 
fillimin e një procedure kundër dy (2) ose më tepër ndërmarrjeve të pavarura në 
rastet kur të drejtat e tyre ose detyrimet bazohen në faktet e njëjta ose të ngjashme 
dhe në mbështetje të njëjta ligjore, konkluzionit me të cilin refuzohet qasja në 
dosje sipas nenit 44 të këtij ligji, si dhe konkluzionit me të cilin Autoriteti bashkon 
më tepër lëndë të reja për realizimin e përqendrimit të cilat ia dorëzon të njëjtës 
ndërmarrje gjatë procedurës së filluar për vlerësimin e përqendrimeve në një 
procedurë sipas nenit 19 paragrafi 7. të këtij ligji nuk është e lejuar ankesa, e as 
nuk mund të iniciohet konflikti administrativ pranë Gjykatës kompetente të 
Kosovës.  

4. Inicimi i konfliktit administrativ nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit  
5. Padinë kundër vendimit të Autoritetit, me të cilin është konstatuar shkelja e këtij 

ligji dhe është shqiptuar masa ndëshkuese sipas paragrafit 1. të këtij neni, mund ta 
parashtroj pala e pa kënaqur në procedurë, ndërsa padinë kundër vendimit të 
Autoritetit me të cilin konstatohet se nuk është çrregulluar konkurrenca sipas 
dispozitave të këtij ligji mund ta parashtroj edhe paraqitësi i iniciativës 
respektivisht personi të cilit me konkluzion të Autoritetit i është dhënë e drejta e 
njëjtë e veprimit sikurse edhe paraqitësit të iniciativës sipas nenit 34 paragrafi 3. 
dhe 4. të këtij ligji.  

 
KREU XI 

PËRMBARIMI I MASAVE NDËSHKUESE, PARASHKRIMI 
 

Neni 63 
Procedura e Përmbarimit të Masave Ndëshkuese 

 
1. Në vendimin e Autoritetit me të cilin është shqiptuar masa ndëshkuese për shkelje 

të dispozitave të këtij ligji do të përcaktohet afati dhe mënyra e pagesës së 
shqiptuar te masën ndëshkuese.  

2. Masat ndëshkuese të shqiptuara nga Autoriteti paguhen me hyrjen në fuqi të 
vendimit nëse nuk është parashtruar ankesë, respektivisht me vendimin e formës së 
prerë të Gjykatës, duke ju llogaritur në shumën e masës ndëshkuese edhe kamatat 
rrjedhëse ligjore nga dita që palës i dorëzohet vendimi i Autoritetit deri në ditën e 
pagesës.  

3. Autoriteti bazuar në kriteret nga neni 59 i këtij ligji, mund te lejon pagesën e masës 
së shqiptuar në këste.  

4. Nëse ndërmarrja në afat nuk e bënë pagesën e masës së shqiptuar 
ndëshkuese,Autoriteti njofton Administratën Tatimore të Kosovës, në zonën në të 
cilën banon respektivisht selinë e personit të dënuar, për të paguar shumën e masës 
ndëshkuese të shqiptuar administrative në mënyrë të dhunshme sipas dispozitave 
për pagesën e tatimit. Masa ndëshkuese e cila në kërkesë të Autoritetit paguhet 
dhunshëm nga Drejtoria Tatimore shkon drejtpërdrejt në Buxhetin e shtetit.  
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Neni 64 
Parashkrimi 

 
1. Komisioni nuk mund të filloj procedurat dhe shqiptimin e masave ndëshkuese pasi 

të kalojnë pesë (5) vjet nga dita e fillimit të shkeljeve, sipas këtij ligji. 
2. Në rast të shkeljeve të vazhdueshme apo të përsëritura të këtij ligji, koha e 

parashkrimit llogaritet nga dita kur ka pushuar shkelja e ligjit. 
3. Parashkrimi nga paragrafi 1. i këtij neni përfundon në çdo veprim të Autoritetit, të 

ndërmarrë për konstatimin e kryerjes se shkeljeve të këtij ligji dhe shqiptimin e 
masave ndëshkuese.  

4. Procedura për të cilën është kompetent Autoriteti udhëhiqet kundër shumë 
ndërmarrjeve ose grup ndërmarrjesh, ndërprerja e parashkrimit fillon ditën kur 
cilësdo ndërmarrje, që ka statusin e palës në procedurë, i dorëzohet shkresa për çdo 
veprim, nga Autoriteti.  

5. Pas çdo ndërprerje të parashkrimit fillon përsëri të rrjedhë afati, por procedura në 
asnjë rast nuk mund të udhëhiqet me kalimin e një kohe të dyfishtë të përcaktuar 
nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 65 

Parashkrimi i Përmbarimit të Masës Ndëshkuese 
 
1. Masa ndëshkuese e shqiptuar për shkeljen e dispozitave të këtij ligji nuk mund të 

përmbarohet nëse nga dita e marrjes së vendimit të plotfuqishëm ose vendimit 
definitiv gjyqësor kalon afati prej pesë (5) viteve.  

2. Parashkrimet fillojnë të rrjedhin nga data kur ndërmarrja në mënyrë të rregullt e ka 
pranuar vendimin definitiv të Gjyqit, ose nga dita e marrjes së vendimit të 
plotfuqishëm të Autoritetit në qoftë se pala nuk ka paraqitur ankesë për atë vendim.  

3. Parashkrimet nga paragrafi 1. i këtij neni ndërpriten me çdo veprim të organeve 
kompetente të marra për përmbarimin e masave ndëshkuese. Pas çdo ndërprerje të 
parashkrimit, ai fillon të rrjedhë përsëri, por procedura e përmbarimit të masës 
ndëshkuese nuk mund përmbarohet pas kalimit të një kohë të dyfishtë nga 
paragrafi 1. i këtij neni. 

4. Përjashtimisht, në rastet kur Autoriteti miraton pagesën e masave ndëshkuese në 
këste, parashkrimi fillon të rrjedhë nga dita kur ndërmarrja nuk ka paguar 
detyrimin e arritshëm. 

 
KREU XII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 66 
Zbatimi i ligjit 

 
Zbatimi i këtij ligji duhet të jetë në pajtim më Direktivat e Bashkimit Evropian, për 
konkurrencën. 
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Neni 67 
Aktet nënligjore 

 
1. Autoriteti propozon akte nënligjore, ndërsa Qeveria nxjerr këto akte brenda gjashtë 

(6) muajve, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
2. Autoriteti, jo më vonë se gjashte (6) muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do 

ta harmonizoj statutin dhe aktet tjera të përgjithshme të Autoritetit me dispozitat e 
këtij ligji.  

 
Neni 68 

Mandati i Anëtareve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
 
Anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të emëruar para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji do të vazhdojnë të punojnë deri në skadimin e periudhës për të cilën ata janë 
emëruar. 
 

Neni 69 
Dispozita Shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji për Konkurrencën me nr. 2004/36 si 
dhe të gjitha aktet nënligjore që janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 70 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-229 
7 tetor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-061-2010, datë 25.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 88 / 25 NËNTOR 2010 
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LIGJI Nr. 04/L-024 
PËR NDIHMËN SHTETËRORE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR NDIHMËN SHTETËRORE 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohen parimet dhe procedurat, në përputhje me të cilat lejohet dhe 
kontrollohet ndihma shtetërore, me qëllim që të mbështetet zhvillimi ekonomik dhe 
social, të zbatohen parimet e funksionimit të ekonomisë së tregut, të mbrohet 
konkurrenca, si dhe të përmbushen detyrimet e dala nga marrëveshjet ndërkombëtare të 
ratifikuara nga Republika e Kosovës, ku përfshihen dispozitat për ndihmën shtetërore. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj zbatohet për të gjithë sektorët e prodhimit dhe shërbimeve që veprojnë në 
Republikën e Kosovës, me përjashtim të sektorëve të bujqësisë dhe të peshkimit. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Ndihma shtetërore - çdo ndihmë e dhënë nga burimet shtetërore në cilëndo 
formë, që përfshinë por nuk kufizohet në: grantet dhe subvencionet; lirimin, 
uljen dhe diferencimin e taksave; faljen e pagesave të prapambetura dhe 
gjobave; faljen e borxheve ose mbulimin e humbjeve; garancitë mbi kreditë 
ose dhënien e kredive me norma interesi të ulta; uljen e detyrimeve të 
sigurimeve shoqërore; uljen e çmimit të mallrave dhe shërbimeve të ofruara, 
ose shitjen e pronës shtetërore nën çmimin e tregut, ose blerjen e mallrave 
dhe shërbimeve me çmim më të lartë se ai i tregut; zmadhimin e kapitalit 
shtetëror tek ndërmarrjet ose ndryshim të vlerës së tij, në rrethana që nuk 
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janë të pranueshme për një investitor privat që vepron në kushte ekonomike 
normale.  

1.2. Dhënësit e ndihmës shtetërore - të gjitha organet e administratës qendrore 
dhe të qeverisjes lokale, ndërmarrjet publike, apo autoritetet që veprojnë në 
emër të shtetit dhe japin përfitim për ndërmarrje apo sektorë të veçantë.  

1.3. Ndërmarrje - çdo person fizik ose juridik, privat ose publik, që kryen 
veprimtari ekonomike.  

1.4. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme - ndërmarrje të klasifikuara sipas 
legjislacionit në fuqi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.  

1.5. Skema e ndihmës - akti normativ mbi bazën e të cilit, në formë të 
përgjithshme dhe pa pasur nevojë për akte tjera zbatuese mund të 
planifikohet apo jepet ndihma shtetërore.  

1.6. Ndihma individuale - çdo ndihmë që i jepet një përfituesi të veçantë për një 
rast, ose kur vlera e ndihmës qe i jepet një përfituesi te vetëm, në kuadër të 
një skeme të ndihmës, është më e lartë se kufiri minimal i lejuar.  

1.7. Ndihmë e paligjshme - çdo ndihmë shtetërore që jepet dhe zbatohet në 
kundërshtim me parimet e konkurrencës së lirë, me këtë ligj ose në 
kundërshtim me vendimet e marra nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore.  

1.8. Palët e interesuara- palët që ju është ndarë ndihma, si dhe ndërmarrjet ose 
shoqatat konkurrente, interesat e të cilave mund të preken nga dhënia e 
ndihmës.  

1.9. Ndihma për riskun e kapitalit - financimi, që u bëhet ndërmarrjeve, si dhe 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet pjesëmarrjes në kapital në 
formën e kuotave, të aksioneve ose obligacioneve të konvertueshme në 
aksione, në fazat e para të rritjes themelimit dhe administrimit të tyre.  

1.10. Njoftimi për ndihmë - kërkesa që paraqitet nga dhënësi i ndihmës, për 
miratimin e planit të ndihmës shtetërore, e shoqëruar me të gjithë 
dokumentacionin e përcaktuar në këtë ligj dhe aktet në zbatim të tij.  

1.11. Ndihma de minimis - ndihma që nuk kalon shumën e paraparë me 
dispozitat e këtij ligji brenda periudhës tri (3) vjeçare, pavarësisht nga forma 
e ndihmës ose nga qëllimi për të cilin është dhënë.  

 
Neni 4 

Ndalimi i ndihmës shtetërore 
 
Përveç, rasteve të parashikuara në këtë ligj, ndalohet çdo ndihmë e dhënë nga burimet 
shtetërore, në çfarëdo lloj forme e cila, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
shtrembëron ose kërcënon të shtrembërojë konkurrencën duke dhënë përparësi për një 
ose disa ndërmarrje të caktuara ose për prodhimin e produkteve të caktuara. 
 

Neni 5 
Ndihma e lejueshme 

 
1. Është e lejueshme:  

1.1. ndihma e karakterit social, që u ndahet konsumatorëve individual, nëse nuk 
bën diskriminime që lidhen me origjinën e prodhimeve,  
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1.2. ndihma në rastet e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, ose për 
raste të veçanta që lidhen me sigurinë kombëtare.  

1.3. ndihma “de minimis”, nëse shuma e saj nuk kalon vlerën prej tridhjetëmijë 
(30000) Euro, brenda cilësdo periudhe tri (3) vjeçare, pavarësisht nga forma 
e ndihmës ose qëllimi për të cilin jepet e, në të njëjtën kohë, që nuk jepet për 
veprimtaritë e eksportit, nuk kushtëzohet me përdorimin e prodhimeve 
vendase kundrejt atyre të importuara dhe përfituesi nuk është një ndërmarrje 
në vështirësi.  

2. Ndihma financiare, buxhetore ose ndonjë ndihmë tjetër që i jepet partneritetit 
publiko-privat në pajtim me Ligjin për partneritetin publiko-privat, nuk i 
nënshtrohet këtij ligji. 

 
Neni 6 

Ndihma shtetërore që mund të lejohet 
 
1. Mund të lejohet ndihma:  

1.1. që jepet për të promovuar zhvillim ekonomik në rajonet e Republikës së 
Kosovës ku standardi i jetesës është jashtëzakonisht i ulët apo ku papunësia 
është shumë e lartë.  

1.2. që jepet për të mënjanuar çrregullime serioze në ekonominë e Republikës së 
Kosovës apo nxitë realizimin e një projekti të rëndësishëm për Republikën e 
Kosovës,  

1.3. që lehtëson zhvillimin e veprimtarive të caktuara ekonomike ose zhvillimin 
e zonave të caktuara ekonomike deri në masën e cila nuk ndikon negativisht 
në kushtet tregtare, dhe nuk është në kundërshtim me interesin e përbashkët 
sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës;  

1.4. që nxit kulturën dhe ruajtjen e trashëgimisë, deri në atë masë sa kjo ndihmë 
nuk ndikon ndjeshëm në kushtet e tregtisë dhe në konkurrencë;  

1.5. ndihma tjetër që është në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  
 

Neni 7 
Zyra e ndihmës shtetërore 

 
1. Zyra e ndihmës shtetërore, tani e tutje Zyra, është njësia administrative për 

kontrollin e ndihmës shtetërore dhe krijohet në kuadër të Komisionit Kosovar të 
Konkurrencës.  

2. Zyra është përgjegjëse për marrjen, analizën dhe mbikëqyrjen e njoftimeve dhe të 
dhënave të tjera në lidhje me skemat e ndihmës dhe ndihmat individuale. Ajo 
përgatit raportet vlerësuese të ndihmave shtetërore dhe vendimet e Komisionit.  

3. Zyra do të ketë më së shumti gjashtë (6) zyrtarë të cilët do të kenë statusin e 
shërbyesit civil dhe do t’i nënshtrohen dispozitave ligjore për Shërbyesit Civil, 
duke përfshirë edhe pagat. Pavarësisht kësaj numri i zyrtarëve në Zyrë mund të 
rritet vetëm pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës.  

4. Zyra për punën e vet i raporton Komisionit Kosovar të Konkurrencës. Raporti 
vjetor për mbikëqyrjen e aplikimit të ndihmave shtetërore, do t’i bashkëngjitet 
raportit vjetor të Komisionit Kosovar të Konkurrencës.  
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Neni 8 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore 

 
1. Organi vendimmarrës për ndihmë shtetërore është Komisioni i Ndihmës 

Shtetërore, (tani e tutje Komisioni). Komisioni vepron mbi baza “Ad hoc” dhe 
është i pavarur në vendimmarrje dhe ushtrimin e funksioneve të tij.  

2. Komisioni përbëhet nga pesë (5) anëtarë ne përbërje të:  
2.1. Ministri i Financave, Kryesues;  
2.2. Ministri për Integrime Evropiane;  
2.3. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;  
2.4. Shoqëria Civile një (1) anëtar; dhe  
2.5. Kryetari i asociacionit të Komunave.  

3. Komisioni emërohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës bazuar në propozimin e 
Ministrisë së Financave.  

4. Anëtarët e Komisionit emërohen për një periudhë prej katër (4) vjetësh me vendim 
të Qeverisë së Kosovës.  

5. Komisioni i ndihmës shtetërore, i përkrahur nga Zyra, gjithashtu do të kryej 
funksionet e përcaktuara me ligjet tjera.  

 
Neni 9 

Ruajtja e sekretit 
 
Informatat dhe të dhënat e karakterit sekret që nxirren gjatë procedurave për vlerësimin 
dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore, punonjësit e Zyrës dhe anëtarët e Komisionit, 
janë të detyruar t’i mbajnë sekret edhe pas përfundimit të funksioneve të tyre apo pas 
përfundimit të marrëdhënieve të tyre të punës. 
 

Neni 10 
Njoftimi për ndihmë 

 
1. Për të gjitha planet e ndihmës shtetërore, dhënësi i ndihmës duhet t’i paraqesë 

Zyrës njoftimin e plotë. Nëse brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës nga 
marrja e njoftimit për ndihmën shtetërore të propozuar (apo informata shtesë, Zyra 
nuk kërkon nga dhënësi i ndihmës shtetërore informacion shtesë të mëtejshëm, do 
të konsiderohet se Zyra ka të gjitha informatat e duhura për vlerësimin e ndihmës 
shtetërore.  

2. Njoftimi duhet të përmbajë:  
2.1. të dhënat e plota për planin e ri të ndihmës shtetërore apo modifikimin e 

ndihmës shtetërore, të miratuar më parë nga Komisioni.  
2.2. të dhënat për ndihmën shtetërore ekzistuese, e cila ka filluar para hyrjes në 

fuqi të këtij ligji dhe vazhdon të ofrohet edhe pas hyrjes në fuqi të tij.  
2.3. formati i njoftimit është i përcaktuar në aneksin I të aktit nënligjor “Për 

procedurat dhe formatin e njoftimit”, i cili nxirret nga Ministria e Financave.  
3. Njoftimi nuk është i domosdoshëm në rastin kur ndihma individuale është dhënë 

sipas skemës të cilën Komisioni e ka miratuar me vendim sipas nenit 11 paragrafit 
3. të këtij ligji, përveç rasteve kur vlera e ndihmës individuale duhet të njoftohet në 
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përputhshmëri me rregullat e veçanta të vendimit të Komisionit, sa i përket 
ndihmës shtetërore për industritë e veçanta.  

4. Aty ku njoftimi për ndihmë shtetërore nuk është kompletuar, Zyra, brenda një 
periudhe prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga pranimi i njoftimit, duhet të kërkojë të 
gjitha informatat shtesë.  
4.1. dhënësi i ndihmës shtetërore, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve të 

punës nga marrja e kërkesës së Zyrës, duhet t’i dorëzojë asaj të gjitha 
informatat shtesë të kërkuara.  

4.2. në rastin kur dhënësi i ndihmës shtetërore nuk i paraqet informatat e 
kërkuara apo informatat e paraqitura nuk janë të plota, Zyra, brenda afatit 
prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës, do të përsërisë kërkesën, duke 
lejuar një periudhë shtesë të përshtatshme deri në pesëmbëdhjetë (15) ditë 
pune, gjatë të cilave informatat e kërkuara do të paraqiten pranë Zyrës.  

4.3. njoftimi quhet i tërhequr, nëse informatat e kërkuara nuk janë dhënë brenda 
afatit të parashikuar, përveç rasteve kur:  
4.3.1. para përfundimit të kësaj periudhe, afati është zgjatur me miratimin 

e Zyrës dhe të dhënësit,  
4.3.2. dhënësi paraqet me shkrim argumentet, nëpërmjet të cilave, i kërkon 

Zyrës ta vlerësojë njoftimin të plotë, për shkak se informatat shtesë 
të kërkuar nuk janë të disponueshme ose janë dhënë ndërkohë. Nëse 
njoftimi quhet i tërhequr, Zyra duhet të njoftojë me shkrim dhënësin 
për këtë fakt.  

4.4. dhënësi mund të tërheqë vetë njoftimin përpara se Komisioni të ketë marrë 
një vendim, sipas nenit 11 paragrafit 4. të këtij ligji. Kur dhënësi tërheq 
njoftimin, Komisioni, me vendim, duhet të mbyllë procedurën.  

 
Neni 11 

Procedurat për vlerësim 
 
1. Pas pranimit të njoftimit për ndihmë shtetërore, Zyra do të vlerësojë ndihmën 

shtetërore, për të parë a është në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
2. Zyra ka të drejtë që të kërkojë nga të gjithë ata që ofrojnë ndihmë shtetërore, si dhe 

nga ata që i pranojnë këto ndihma, të gjitha informacionet për të vlerësuar ndihmën 
shtetërore. Informatat e siguruara nga një palë e interesuar mund të shfrytëzohen, 
nëse të gjitha palët e interesuara të një procedure për vlerësim kanë mundur të 
japin komentet e tyre.  

3. Komisioni, pasi shqyrton raportin vlerësues të paraqitur nga Zyra, vendos për 
miratimin me ose pa kushte të ndihmës shtetërore të njoftuar, ose për të mos e 
miratuar atë.  

4. Vendimi i Komisionit merret:  
4.1. brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve kalendarike, në rastet e shqyrtimit të 

planeve të reja për ndihmë shtetërore;  
4.2. brenda tridhjetë (30) ditëve të punës në rastet e ndihmës së industrive të 

veçanta (ndihma individuale), të dhënë nën skemën e ndihmës shtetërore, që 
është miratuar më parë nga Komisioni;  

4.3. brenda njëzet (20) ditëve të punës në rastet e modifikimit të skemave 
ekzistuese të ndihmës shtetërore.  
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5. Afati kohor i paraqitur në paragrafin 4. të këtij neni do të fillojë të llogaritet që në 
ditën vijuese, pas konfirmimit me shkrim nga Zyra, se e ka pranuar njoftimin e 
plotë.  

6. Kur Komisioni nuk merr vendim gjatë periudhave të përcaktuara në paragrafin 4. 
të këtij neni dhe nuk e ka zgjatur periudhën e vlerësimit, dhënësi i ndihmës 
shtetërore ka të drejtë të vërë në zbatim planin e ndihmës shtetërore, pasi, për këtë, 
të ketë njoftuar me shkrim Zyrën.  

7. Vendimi i Komisionit merret me shumicën e votave të anëtarëve të tij.  
8. Vendimet e Komisionit i dorëzohen dhënësit të ndihmës dhe publikohen në 

Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 12 
Përputhshmëria 

 
1. Aty ku Zyra ka dyshim në përputhshmërinë e ndihmës shtetërore me këtë ligj ajo:  

1.1. njofton, për këtë, dhënësin e ndihmës dhe i kërkon informata shtesë brenda 
afatit të caktuar kohor;  

1.2. fton publikisht palët e interesuara që t’i paraqesin komentet e tyre në formë 
të shkruar tek Zyra, brenda një (1) muaji nga data e publikimit; dhe  

1.3. kërkon nga Komisioni të marrë vendim sipas nenit 13 paragrafi 4. të këtij 
ligji.  

2. Komentet dhe mendimet e marra nga palët e interesuara, sipas nën-paragrafit 1.2. 
të paragrafit 1. të këtij neni, do të paraqiten tek dhënësi i ndihmës shtetërore, nëse 
kërkohet, edhe pa e zbuluar identitetin e autorit të tyre. Dhënësi i ndihmës 
shtetërore mund t’i paraqes argumentet e tij Zyrës brenda një periudhe një (1) 
mujore pasi është vënë në dijeni për komentet e palëve të interesuara, apo nëse 
arrin marrëveshje me Zyrën, për një periudhë më të gjatë.  

 
Neni 13 

Ndihma e paligjshme 
 
1. Nëse dhënësi i ndihmës shtetërore ndërmerr veprime, të cilat janë të lidhura me 

zbatimin e projektit për ndihmë shtetërore para se Komisioni të miratojë vendimin 
sipas nenit 11 paragrafi 4. të këtij ligji, Zyra fillon procedurat për ndihmë të 
paligjshme.  

2. Nëse Zyra, me iniciativën e saj, me kërkesë të Komisionit, apo në bazë të 
informatave nga palët e interesuara, merr të dhëna për ndihmën e paligjshme, ajo 
do të kërkojë nga dhënësi i ndihmës shtetërore të paligjshme të paraqesë të gjitha të 
dhënat për ndihmën në fjalë brenda afatit kohor prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve të 
punës.  

3. Në rast se për ndihmën e ndarë nga dhënësi i ndihmës, nuk paraqiten të dhëna të 
nevojshme, të përcaktuara nga Zyra ose nëse ofrohen informacione jo të 
mjaftueshme, atëherë Zyra do ta përsërisë kërkesën për paraqitjen e 
informacioneve të domosdoshme, duke vendosur edhe një afat të ri kohor prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditë pune.  

4. Komisioni ka të drejtë të kërkojë nga dhënësi i ndihmës shtetërore që të pezullojë 
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dhënien e ndihmës, nëse ajo është ndarë në mënyrë të paligjshme, deri sa të merret 
ndonjë vendim sipas nenit 11 paragrafit 4. të këtij ligji.  

5. Dhënësi i ndihmës shtetërore, pasi të ketë pranuar kërkesën e Komisionit për 
pezullim të ndihmës shtetërore, duhet të ndërpresë dhënien e ndihmës dhe, për 
këtë, të informojë me shkrim Zyrën.  

6. Komisioni urdhëron kthimin e ndihmës, në rast se vlerësohet se ndihma shtetërore 
nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

7. Kthimi i ndihmës së paligjshme bëhet së bashku me interesat, të cilat llogariten nga 
dita e dhënies së këstit të parë të saj.  

 
Neni 14 

Revokimi i vendimit 
 
1. Komisioni mund të revokojë vendimin për miratimin e një ndihme shtetërore, në se 

pas miratimit është vërejtur se ai është mbështetur në informata të pasakta të 
dhënësit, që kanë qenë të rëndësishme në marrjen e vendimit.  

2. Përpara revokimit të vendimit dhe marrjes së vendimit të ri, Komisioni duhet të 
verifikoj argumentet e dhënësit dhe të palëve të interesuara.  

 
Neni 15 

Skemat ekzistuese të ndihmës 
 
1. Dhënësit e ndihmës janë të detyruar, që brenda gjashtë (6) muajve nga hyrja në fuqi e 

këtij ligji, të paraqesin pranë Zyrës, të gjitha të dhënat për skemat ekzistuese të ndihmës.  
2. Komisioni ka të drejtë të propozojë masa të caktuara që të bashkërendojë çfarëdo 

skeme ekzistuese të ndihmës në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Sipas kësaj, 
Komisioni mund të kërkojë ndërprerjen e ndihmës ekzistuese dhe të vendosë për 
fillimin e hetimeve lidhur me këtë ndihmë nëse:  
2.1. informacionet shtesë shtojnë dyshimin për mospërputhje të ndihmës 

shtetërore me dispozitat e këtij ligji dhe dhënësi i ndihmës nuk i zbaton 
masat e nevojshme të propozuara nga Komisioni.  

2.2. ndihma shtetërore është ndarë jo sipas kushteve të përcaktuara në vendimin 
e Komisionit që është miratuar sipas nenit 13 paragrafi 4. të këtij ligji:  

2.3. dhënësi i ndihmës shtetërore nuk siguron informacione shtesë brenda një 
afati të përshtatshëm kohor të caktuar nga Zyra. 

3. Komisioni, pasi shqyrton ankesat e parashtruara me shkrim nga palët e interesuara, 
si dhe të dhënat tjera lidhur me ndihmën shtetërore, verifikon të dhënat që 
përfshihen, vlerëson rëndësinë e këtyre informacioneve dhe merr vendimin, sipas 
nenit 11 paragrafi 4. ose sipas nenit 13 paragrafi 6. të këtij ligji. 

 
Neni 16 

Procedura për rishqyrtim të vendimit 
 
1. Para se të parashtrohen ankesat, kërkohet një procedurë për shqyrtim, me çka 

rishikohet ligjshmëria dhe përshtatshmëria e skemës së ndihmës apo ndihmës 
individuale me dispozitat e këtij ligji dhe akteve në zbatim të tij.  

2. Njoftuesi duhet të aplikojë për këtë procedurë së paku një muaj pas njoftimit mbi 
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vendimin që ka marrë Komisioni. Komisioni do të ketë edhe një (1) muaj kohë për 
të rishikuar rastin dhe të marrë vendimin.  

3. Ankesat kundër vendimit të marrë nga Komisioni, sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
mund të parashtrohen në afat prej një (1) muaji, pas marrjes të vendimit, në 
Gjykatën Kompetente.  

4. Ankesa në gjykatë, sipas paragrafit 3. të këtij neni, nuk do të ndalojë ekzekutimin e 
vendimit.  

 
Neni 17 

Raporti vjetor 
 
1. Dhënësi i ndihmës shtetërore, brenda dy (2) muajve pas mbarimit të vitit 

kalendarik, gjatë të cilit është ndarë ndihma shtetërore, duhet t’i paraqesin Zyrës 
raportin vjetor lidhur me ndarjen e ndihmës gjatë atij viti kalendarik. Formati i 
raportit vjetor është i caktuar në Aneksin 2, të aktit nënligjor “Për procedurat dhe 
formatin e njoftimit” të cilin e nxjerr Ministria e Financave. 

2. Në rast se Zyra, pas shqyrtimit të të dhënave të raportit vjetor ose çfarëdo 
informacioni që paraqitet nga dhënësi i ndihmës shtetërore, dyshon se ndihma nuk 
është dhënë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, atëherë do të kërkon nga ai të 
sigurojë të dhënat që mungojnë. Zyra përcakton se cilat të dhëna kërkohen dhe 
kërkojë paraqitjen e tyre deri më 31 mars.  

3. Komisioni për ndihmë shtetërore, çdo vit me 30 qershor, i dorëzon Qeverisë dhe 
Kuvendit të Kosovës raportin e ndihmave shtetërore për vitin e kaluar, ku 
përfshihen informacione për vendimet e marra nga Komisioni, shumën e 
përgjithshme të ndihmës së dhënë, si dhe shpërndarjen e ndihmës nëpërmjet 
skemave të ndihmës shtetërore dhe ndihmave individuale.  

 
Neni 18 

Planifikimi i Ndihmës Shtetërore 
 
Dhënësi i ndihmës shtetërore, duhet ta aprovojë planin për ndihmë shtetërore në 
buxhetin e tij dhe ta paraqesë si pozicion të veçantë buxhetor, pasi të ketë marrë 
miratimin paraprak nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore. 
 

Neni 19 
Dispozitat kalimtare 

 
Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministria e Financave, në afat prej gjashtë (6) muajsh 
nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e tij. 
 

Neni 20 
Pajtueshmëria 

 
Për zbatimin e këtij ligji si në përmbajtje ashtu edhe procedura, institucionet e 
ndërlidhura duhet që t’i përmbahen praktikës gjyqësore të Gjykatës të Drejtësisë të 
Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian. 
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Neni 21 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi me 1 janar 2012. 
 
Ligji Nr. 04/L-024 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-022-2011, datë 12.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 1 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-047 
PËR MASAT MBROJTËSE NË IMPORTE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR MASAT MBROJTËSE NË IMPORTE 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon parimet dhe procedurat lidhur me marrjen e masave mbrojtëse në 
rastet kur një produkt importohet në Kosovë në sasi të mëdha sa që shkakton dëm apo 
kërcënim për dëm serioz të prodhuesve vendor të mallrave të ngjashme ose identike me 
kusht që këto masa të jenë të përkohshme dhe të vazhdueshme. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj zbatohet për aplikimin e masave mbrojtëse në import edhe mbrojtjen e 

prodhuesve vendorë në rastet kur ata dëmtohen apo kërcënohen për dëmtim serioz 
nga importi i mallrave të cilat ndikojnë në çrregullimin e tregut.  

2. Përjashtimisht ky ligj nuk zbatohet në mallrat që ndalohen, kufizohen ose masat e 
kontrollit të zbatuara ndaj produkteve të importuara sipas ligjeve tjera të 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 3 

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

1.1. Prodhues vendor - prodhues komercial të mallrave të cilat janë të njëjta 
apo drejtpërdrejt konkurruese me produktin nën hetim, të vendosura në 
territorin e Republikës së Kosovës, produkti i njëjtë i të cilave përbën më 
shumë se gjysmën e prodhimit të përgjithshëm të produkteve të njëjta apo 
drejtpërdrejt konkurruese në Republikën e Kosovës; 

1.2. Hetim - procedurë për gjetjen e fakteve dhe efektin e importeve të një 
produkti të caktuar në sasi aq të mëdha saqë mund të paraqesë kërcënim apo 
dëm serioz për industrinë vendore që prodhon produkte të ngjashme apo 
drejtpërdrejt konkurruese;  
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1.3. Palët e interesuara janë:  
1.3.1. eksportuesit e jashtëm ose prodhuesit e produktit nën hetim;  
1.3.2. importuesit e produktit nën hetim;  
1.3.3. shoqatat tregtare apo të biznesit, shumica e anëtarëve të të cilave 

janë prodhues ose eksportues të produktit nën hetim;  
1.3.4. qeveria apo qeveritë e vendit eksportues apo vendeve eksportuese;  
1.3.5. prodhuesit e produktit të njëjtë apo drejtpërdrejt konkurrues të 

regjistruar në Republikën e Kosovës;  
1.3.6. shoqatat tregtare apo të biznesit, shumica e anëtarëve të të cilave 

janë prodhues ose importues të produktit të njëjtë ose drejtpërdrejt 
konkurrues në Republikën e Kosovës;  

1.3.7. shoqatat e konsumatorëve;  
1.3.8. përdoruesit industrial të produktit nën hetim;  

1.4. Produkt i hetuar - produkti i importuar në Republikën e Kosovës ndaj të 
cilit është përfunduar procedura e hetimit me qëllim të zbatimit të masave 
mbrojtëse;  

1.5. Produkt nën hetim - produkti ndaj të cilit është duke u zhvilluar hetimi;  
1.6. Dëm serioz - dëm i rëndë dhe i përgjithshëm i pozitës së prodhuesit të 

produkteve të ngjashme ose identike në Republikën e Kosovës;  
1.7. Kuotë tarifore - zbatimi i normave të ndryshme tarifore në importimin e 

një produkti varësisht nga sasia e importit të atij produkti;  
1.8. Kërcënimi për dëm serioz - dëm serioz që është qartazi i parashikueshëm 

dhe i pashmangshëm;  
1.9. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.10. Ad valore - kuota në vlerë:  
1.11. TARIK” – Tarifa e Integruar e Kosovës.  

 
Neni 4 

Masat mbrojtëse dhe kushtet e zbatimit të tyre 
 
1. Masat mbrojtëse duhet të përbëjnë një detyrim mbrojtës ad valorem të llogaritur 

sipas vlerës së produktit të importuar e cila mund të zbatohet përmes kuotës 
tarifore në importet e produktit të hetuar.  

2. Masat mbrojtëse në produktet e importuara në territorin e Republikës së Kosovës 
zbatohet vetëm nëse është përcaktuar, përmes një hetimi të kryer sipas dispozitave 
të këtij ligji që produkti i hetuar është importuar në territorin e Republikës së 
Kosovës në sasi të mëdha dhe në kushte të tilla që i shkaktojnë ose kërcënojnë të 
shkaktojnë dëme serioze prodhuesve të mallrave të njëjta në Kosovë ose që 
shkakton çrregullime në një sektor të ekonomisë të cilat do të mund të sillnin 
përkeqësim të gjendjes ekonomike të këtij sektori në Kosovë.  

 
Neni 5 

Procedura për marrjen e masave mbrojtëse 
 
Fillimin e hetimeve, ndërprerjen, përfundimin e hetimeve dhe shqiptimin e masave 
mbrojtëse e bëjnë zyrtarët e Ministrisë në bashkëpunim me institucionet relevante 
varësisht prej rasteve. 
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Neni 6 
Konsultimet me prodhuesit vendor 

 
1. Konsultimet për masat mbrojtëse, ndërmjet Ministrisë dhe prodhuesve mund të 

bëhen para inicimit të një hetimi me rastin e një kërkesë me shkrim nga prodhuesit 
apo me inicimin e Ministrisë.  

2. Konsultimet bëhen brenda dhjetë (10) dite nga dorëzimi në Ministri i kërkesës me 
shkrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Çështjet rreth trendëve dhe kushteve të importimit të produktit të hetuar për 
gjendjen ekonomike dhe komerciale të lidhur me të si dhe për masat që do të 
zbatohen duhet të shqyrtohen gjatë konsultimeve.  

4. Konsultimet duhet të bëhen gjithashtu edhe gjatë zbatimit të masës mbrojtëse. 
Konsultimet e tilla duhet të organizohen jo më vonë se nga mesi i afatit të 
periudhës së zbatimit të një mase mbrojtëse dhe duhet të mbulojnë çështjet si në 
vijim:  
4.1. efektet e masës;  
4.2. proceset dhe mënyrat e liberalizimit të masës;  
4.3. nevoja e zbatimit të mëtutjeshëm të masës.  

 
Neni 7 

Procedura për fillimin e hetimeve 
 
1. Procedurat e zbatimit të masave mbrojtëse iniciohet me anë të kërkesës me shkrim 

nga apo në emër të një apo më shumë prodhuesve të mallrave të ngjashme apo 
identike të regjistruara në Republikën e Kosovës, që përfaqësojnë pjesën më të 
madhe të industrisë vendore, në rastet kur vlerësohet se një produkt importohet në 
sasi të mëdha dhe në kushte të tilla që do të mund të shkaktonin dëme ose të 
paraqitnin rrezik për dëme serioze ndaj prodhuesit apo prodhuesve vendor që 
prodhojnë produkte të ngjashme ose drejtpërdrejt konkurruese.  

2. Kërkesa me shkrim konsiderohet si e dorëzuar nga ose në emër të prodhuesve 
vendore vetëm nëse:  
2.1. përkrahet nga prodhuesit vendor të cilët së bashku përbëjnë mbi 50% të 

prodhimit të përgjithshëm të produkteve të ngjashme apo identike;  
2.2. një prodhues vendor, i cili kërkon inicimin e hetimeve, prodhon jo më pak 

se 25% prodhimit të përgjithshëm të produkteve të ngjashme apo identike.  
3. Ministria mund të iniciojë hetim pa pasur kërkesë me shkrim nga ose në emër të 

prodhuesit vendor dhe kjo bëhet në bazë të dëshmive të mjaftueshme  
 

Neni 8 
Formulari i kërkesës dhe inicimi i hetimeve 

 
1. Formulari i kërkesës për zbatimin e masës mbrojtëse duhet të përfshijë informatat 

si në vijim: 
1.1. emrin dhe mbiemrin e aplikuesit ose përfaqësuesit të autorizuar të tij;  
1.2. veprimtaria kryesore e biznesit;  
1.3. emrat dhe mbiemrat e të gjithë prodhuesve të njohur për parashtruesin e 
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kërkesës që funksionojnë në territorin e Republikës së Kosovës, të cilët 
prodhojnë produkte të njëjta apo drejtpërdrejt konkurruese;  

1.4. sasia dhe vlerat e prodhimit vendor të produktit të njëjtë ose drejtpërdrejt 
konkurrues dhe pjesa e tregut e produktit të parashtruesit të kërkesës 
krahasuar me prodhimin e përgjithshëm vendor;  

1.5. sasia dhe vlerat e produkteve të importuara;  
1.6. një përshkrim i natyrës, karakterit thelbësor, specifikimet, cilësisë, vlerës, 

vendit të origjinës dhe të çdo informate tjetër relevante që ka të bëjë me 
produktin e importuar, krahasuar me përshkrimin e produktit vendor të 
ngjashëm ose identik, përfshirë karakteristikat teknike dhe përdorimin;  

1.7. informacioni në lidhje me pozicionet konkurruese, kapacitetin vendor, 
shfrytëzimit të kapacitetit vendor, produktivitetit, punësimit dhe pagave, 
rezervave, shitjes, ndryshimeve në çmim, humbjeve dhe trendëve në pjesët e 
tregut të produkteve të importuara dhe vendore;  

1.8. informacioni në lidhje me ekzistencën e ndonjë dëmi serioz të drejtpërdrejtë 
ose kërcënimit për dëm serioz që i atribuohen sasive të importuara, para 
zbatimit për inicim të hetimit;  

1.9. faktet që kanë të bëjnë më dëshminë e ndërlidhjes mes rritjes së importeve 
të produktit të caktuar dhe dëmit serioz të shkaktuar apo kërcënimit për dëm 
serioz ndaj prodhuesve vendor;  

1.10. dëshminë se e vetmja arsye apo arsyeja kryesore e dëmit serioz apo 
kërcënimit për dëm serioz ndaj prodhuesve vendor të produkteve të 
ngjashme apo drejtpërdrejtë konkurruese është një rritje e paraqitur e 
importeve.  

2. Në bazë të fakteve të mjaftueshme, Ministria do të iniciojë hetimin me qëllim të 
përcaktimit të ekzistencës së dëmit serioz apo kërcënimit për dëm serioz të 
shkaktuar ndaj prodhuesit vendor të mallrave të njëjta në Kosovë, si edhe lidhjen 
shkakore midis dëmit serioz apo kërcënimit për dëm serioz dhe importit, në sasi të 
rritur dhe sipas kushteve të caktuara të produktit për të cilin është kërkuar hetimi.  

3. Një hetim mund të iniciohet në rast të kompletimit të informacionit të përmendur 
në paragrafin  

4. të këtij neni, nëse informacioni i dorëzuar në Ministri dhe informacioni që tashmë 
është në dispozicion të saj është i mjaftueshëm për të iniciuar një hetim dhe për të 
arritur në konstatime të duhura.  

5. Në mënyrë që të vërtetojë ekzistencën e fakteve të mjaftueshme për të iniciuar një 
hetim, Ministria duhet të shqyrtojë saktësinë e fakteve të dorëzuara dhe atyre 
tashmë në dispozicion të saj, si dhe mund të kërkojë informacion shtesë nga 
parashtruesi i kërkesës brenda dhjetë (10) dite nga dita e pranimit të kërkesës me 
shkrim.  

6. Pas pranimit të kërkesës me shkrim për informacione shtesë nga Ministria, 
parashtruesi i kërkesës duhet të dorëzojë në Ministri informatat e kërkuara.  

7. Një kërkesë me shkrim mund të tërhiqet nga parashtruesi i kërkesës para inicimit të 
hetimit. Në rast të tillë do të konsiderohet se aplikacioni nuk është dorëzuar.  

8. Kur Ministria vendos për të mos iniciuar një hetim, një vendim me shkrim në 
lidhje me këtë duhet t”i dorëzohet parashtruesit të kërkesës brenda tridhjetë (30) 
ditë nga dita e kërkesës si dhe arsyen për mos inicim.  
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Neni 9 
Njoftimi për inicimin e hetimit 

 
1. Kur Ministria vendos të fillojë një hetim duhet që formalisht dhe drejtpërdrejt ti 

njoftojë me shkrim të gjitha palët e interesuara.  
2. Shpallja publike dhe njoftimet tjera duhet të përmbajnë informatat në vijim:  

2.1. njoftimi për inicimin e procedurave të hetimit për masa mbrojtëse;  
2.2. përshkrimin e produkteve vendore të njëjta apo drejtpërdrejt konkurruese 

duke përfshirë karakteristikat teknike dhe përdorimin e tyre;  
2.3. emrat dhe adresat e parashtruesit të kërkesës dhe prodhuesve të produkteve 

vendore të njëjta apo drejtpërdrejt konkurruese të cilët janë të njohur për 
Ministrinë;  

2.4. vendet e origjinës së produktit të hetuar;  
2.5. përmbledhje të informacionit të pranuar në lidhje me çështjen, në të cilin 

bazohet njoftimi për rritje të sasisë së importeve, dëmit serioz apo 
kërcënimit për dëm serioz;  

2.6. informacion për mundësinë e zbatimit të një mase të përkohshme mbrojtëse;  
2.7. adresat apo mjetet për kontaktimin e përfaqësuesve të të gjitha palëve të 

interesuara;  
2.8. datën e fillimit të hetimit;  
2.9. kohën e kryerjes së hetimit, përfshirë:  

2.9.1. afatin kohor te propozuar për zbatimin e masës së përkohshme 
mbrojtëse;  

2.9.2. afatin kohor te propozuar për inicimin dhe përfundimin e hetimit;  
2.9.3. afatin kohor kur palët e interesuara duhet ta informojnë komisionin 

për mundësinë e tyre për pjesëmarrje në hetim;  
2.9.4. afatin kohor deri kur palët e interesuara duhet të dorëzojnë faktet e 

tyre me shkrim në komision;  
2.9.5. afatin kohor deri kur munden palët pjesëmarrëse të interesuara të 

parashtrojnë kërkesë në ministri për konsultime.  
2.9.6. hetimi duhet të fillojë në datën e shpalljes publike.  

 
Neni 10 

Kohëzgjatja e hetimit 
 
1. Hetimi bëhet brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) ditësh. 
2. Në rast emergjence, Ministria mund ta zgjasë këtë afat periudhë më së shumti edhe 

për gjashtëdhjetë (60) ditë.  
3. Në rast të zgjatjes së afatit, periudhës, Ministria duhet të publikojë një njoftim 

zyrtar, në të njëjtën mënyrë si te shpallja e hetimit, duke treguar arsyet dhe kohën e 
zgjatjes.  

 
Neni 11 
Hetimet 

 
1. Të gjitha palët e interesuara do të dëgjohen nga ana e Ministrisë në rast se 

paraqesin një kërkesë me shkrim brenda afatit të përcaktuar në njoftimin publik, 
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duke treguar interesimin e tyre për rezultatin përfundimtar të hetimeve dhe kanë 
arsye të veçanta për t’u dëgjuar.  

2. Ministria mund të organizojë seanca individuale apo të përbashkëta dëgjimore. 
Informacionet gojore të paraqitura nga palët e interesuara do të merren parasysh 
nga Ministria me kusht që këto informata të paraqiten edhe në formë të shkruar. 
Palët e interesuara, të cilat janë informuar në kohën e përshkruar në shpalljen 
publike, munden, me anë të kërkesës me shkrim, të shqyrtojnë informacionin në 
dispozicion në lidhje me hetimin, duke marrë parasysh konfidencialitetin e 
informacionit.  

3. Pas kërkesës me shkrim Ministria duhet të krijojë mundësi që palët e interesuara të 
takohen për të shprehur pikëpamjet dhe argumentet kundërshtuese. Nuk ka asnjë 
obligim për palët që të marrin pjesë në mbledhje të tilla dhe kjo në asnjë mënyrë 
nuk do të shkaktojë paragjykime për asnjërën palë sa i përket çështjes.  

4. Kur informacioni nuk paraqitet brenda periudhës kohore të përcaktuar nga 
Ministria ose hetimi është penguar, Ministria do të vijë në përfundim duke u 
bazuar në faktet që ka në dispozicion në atë kohë. Në rastet kur Ministria vjen në 
përfundim se palët e interesuara kanë paraqitur informata jo të besueshme, ky 
informacion nuk do të merret parasysh.  

5. Në rastet kur një kërkesë është tërhequr gjatë procesit të hetimit Ministria duhet të 
vlerësojë situatën dhe të vendosë për mbylljen e hetimit, me përjashtim të rasteve 
kur hetimi është në interes të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 12 

Mbledhja e informatave 
 
1. Gjatë një hetimi Ministria mund t’u dërgojë pyetësorë palëve të interesuara, të cilat 

ajo beson se mund të kenë informacion të vlefshëm në lidhje me hetimin, përfshirë 
këtu prodhuesit vendorë, importuesit, eksportuesit, prodhuesit e huaj dhe qeveritë e 
vendeve eksportuese drejtpërdrejt të interesuara për produktet të cilat janë nën 
hetim.  

2. Ministria do t’u japë së paku tridhjetë (30) ditë eksportuesve, prodhuesve të huaj 
dhe vendeve të interesuara që pranojnë pyetësorin për të dhënë përgjigjet e tyre. 
Ky afat kohor do të fillojë nga data kur pyetësori i është dërguar pranuesit ose i 
është dorëzuar misionit diplomatik të vendit eksportues.  

3. Një zgjatje të afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditë mund ti jepet palës për dorëzim të 
përgjigjeve dhe do të aprovojë zgjatjen e afatit nëse ka arsye të bazuar.  

4. Gjatë hetimeve Ministria mund përmes pyetësorëve apo kërkesës me shkrim për 
sqarim apo për më shumë informacione, të kërkojë informata shtesë nga palët e 
interesuara. Këto kërkesa e kanë një afat kohor, të përcaktuar në këtë nen.  

5. Ministria mund të kryejë inspektime verifikimi, me qëllim të verifikimit të 
informacionit të dhënë nga palët e interesuara. Palët do të njoftohen për llojin e 
informacioneve që do të verifikohen gjatë inspektimeve për verifikim, edhe pse kjo 
nuk duhet ta parandalojë atë nga bërja e kërkesave për detaje të mëtejshme për 
sqarimin e informacionit të marrë.  

6. Ministria do të japë vlerësimin e saj në afat prej njëqindetetëdhjetë (180) ditëve për 
ekzistencën e rritjes së importit duke u bazuar në të dhënat që i referohen periudhës 
së caktuar, periudhë kjo për të cilën kërkohen informatat.  
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Neni 13 
Konsultimet me kërkesë të palëve të interesuara pjesëmarrëse 

 
1. Ministria me kërkesë të palëve të interesuara pjesëmarrëse, do të organizojë 

konsultime ku të gjitha palët e interesuara pjesëmarrëse do të mund t’i paraqesin 
informatat dhe argumentet. Kërkesa me shkrim për konsultime duhet të dorëzohet 
jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë nga inicimi i një hetimi dhe/ose nga zbatimi i 
masave të përkohshme mbrojtëse.  

2. Palët e interesuara pjesëmarrëse do t’i dorëzojnë Ministrisë listën e përfaqësuesve 
që do të marrin pjesë në konsultime së paku shtatë (7) ditë para datës së 
konsultimeve.  

3. Konsultimet do të drejtohen nga një përfaqësues i autorizuar i Ministrisë, i cili do 
të sigurojë se konfidencialiteti i informatave që paraqesin sekret tregtar apo 
shtetëror (zyrtar) do të ruhet, si dhe do të ofrojë mundësi të barabarta të gjitha 
palëve për të paraqitur pikëpamjet e tyre. Ministria do të bëjë protokollet e 
konsultimeve, të cilat menjëherë do të vendosen në dosjen publike, me përjashtim 
të informatave konfidenciale, sipas nenit 26 të këtij ligji.  

 
Neni 14 

Argumentet e shkruara 
 
1. Në rastet kur janë mbajtur konsultime, çdo palë e interesuar pjesëmarrëse mund të 

dorëzojë argumente të shkruara dhe vërejtje për çdo çështje që ka lidhje me 
hetimin, jo më vonë se dhjetë (10) ditë para datës së caktuar për konsultime. 
Brenda dhjetë (10) ditëve pas konsultimeve, palët pjesëmarrëse në konsultime 
mund të dorëzojnë argumente dhe vërejtje tjera me shkrim në përgjigje të 
informacionit dhe argumenteve të paraqitura gjatë konsultimeve.  

2. Në rastet kur nuk janë mbajtur konsultime, çdo palë e interesuar pjesëmarrëse 
mund të dorëzojë në Ministri argumente të shkruara që kanë të bëjnë me hetimin, 
jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë pas inicimit të hetimit. Brenda dhjetë (10) dite 
pas përfundimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e argumenteve të shkruara, 
palët pjesëmarrëse të interesuara mund të dorëzojnë argumente të shkruara shtesë 
në përgjigje të argumenteve të shkruara të dorëzuara nga palët tjera.  

3. Në rast të shqyrtimit të mundësisë për zbatimin e një mase të përkohshme 
mbrojtëse, palët pjesëmarrëse të interesuara mund të dorëzojnë në Ministri 
argumentet e tyre të shkruara që kanë të bëjnë me hetimin, brenda pesëmbëdhjetë 
(15) ditë nga data e zbatimit të masës së përkohshme mbrojtëse.  

 
Neni 15 

Informacioni dhe faktet në dispozicion 
 
Ministria konstaton dhe merr vendim në bazë të informatave që i ka në dispozicion. 
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Neni 16 
Konstatimi i dëmit serioz apo kërcënimit për dëm serioz 

 
1. Ministria përmes një hetimi, do të konstatojë dëmin serioz ose kërcënimin për dëm 

serioz, përfshirë gjithashtu edhe lidhjen shkakore midis dëmit serioz ose 
kërcënimit për dëm serioz dhe importit në sasi të rritura dhe nën kushte ekzistuese 
të produktit të hetuar. Konstatimi i Ministrisë duhet të bazohet në faktorët relevant 
për këtë çështje që kanë ndikim në situatën, veçanërisht: 
1.1. sasia e produktit të hetuar dhe norma e rritjes së tij;  
1.2. pjesa e tregut vendor e pushtuar nga rritja e importit të produktit të hetuar;  
1.3. çmimet e produkteve të importuara;  
1.4. ndikimi, i importeve, në sasi të rritura dhe në kushte të caktuara, të produktit 

të hetuar, duke marrë parasysh faktorët në vijim:  
1.4.1. vëllimet e prodhimit vendas;  
1.4.2. shfrytëzimin e kapacitetit të prodhimit;  
1.4.3. inventarin e produktit,  
1.4.4. pjesën e tregut,  
1.4.5. nivelin e shitjes,  
1.4.6. punësimin dhe pagat,  
1.4.7. çmimet e produktit në tregun vendor;  
1.4.8. fitimet dhe humbjet;  

1.5. faktorët, që nuk kanë të bëjnë me rritjen e importit të produktit të hetuar, që 
shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë dëme serioze prodhuesit.  

2. Në rast të kërcënimit për dëm serioz, Ministria përveç faktorëve të përmendur në 
paragrafin 1. të këtij neni, do të marrë parasysh edhe faktorët në vijim:  
2.1. kapacitetet eksportuese të produktit të hetuar në vendet eksportuese ose në 

vendet e origjinës;  
2.2. mundësitë e rritjes së importeve të produkteve të hetuara në territorin e 

Republikës së Kosovës;  
2.3. faktorët tjerë.  

 
Neni 17 

Përfundimi i hetimit 
 
1. Nëse me anë të hetimeve, Ministria konstaton se masat mbrojtëse nuk janë të 

nevojshme, Ministri merr vendim për përfundimin e hetimit.  
2. Vendimi për përfundimin e hetimit në bazë të rekomandimit të ministrisë duhet të 

përfshijë konstatimet e bëra si rezultat i hetimit dhe një përshkrim të shkurtër mbi 
bazën e konstatimeve.  

3. Ministria duhet të informojë formalisht me shkrim të gjitha palët e interesuara, 
tridhjetë (30) ditë para marrjes së vendimit përfundimtar, duke respektuar 
konfidencialitetin e informatave, për faktet thelbësore të shqyrtuara, të cilat ofrojnë 
bazën për marrjen e vendimit për shqiptim të masave mbrojtëse. 

4. Hetimi duhet të përfundojë me një miratim apo mosmiratim përfundimtar të 
vendimit. Ministria duhet të publikojë një njoftim publik mbi vendimin 
përfundimtar, në përputhje me procedurat e njoftimit për fillimin e një hetimi.  
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5. Njoftimi për vendimin duhet të përfshijë të gjitha informacionet, përkatëse mbi 
faktet dhe arsyet deri në marrjen e vendimit, duke pasur parasysh konfidencialitetin 
e informatave dhe veçanërisht:  
5.1. emrat e eksportuesve të njohur dhe prodhuesve të produktit nën hetim;  
5.2. përshkrimin e plotë të produktit nën hetim, që kërkohet për qëllime 

doganore, përfshirë klasifikimin tarifor të bazuar në TARIK;  
5.3. sasinë e rritur të importeve; 
5.4. faktorëve që kanë ndikuar në përcaktimin e dëmit dhe shkakun e lidhur, 

duke përfshirë informacionet për këta faktorë, përveç rritjes së importeve që 
janë marrë parasysh;  

5.5. çdo arsye tjetër që ka sjellë deri te vendimi përfundimtar;  
5.6. arsyet e marrjes parasysh apo refuzimit të argumenteve, ose akuzave 

përkatëse të ngritura nga eksportuesit apo importuesit; dhe  
5.7. masat mbrojtëse që do të aplikohen.  

6. Njoftimi për përfundimin e hetimit duhet të publikohet në ueb-faqen e Ministrisë 
dhe në gazetat me shpërndarje të gjerë në Republikën e Kosovës dhe duhet t’u 
dërgohen të gjitha palëve të interesuara që janë të përfshira në masën mbrojtëse, si 
dhe të gjitha palëve tjera të interesuara.  

 
Neni 18 

Konsultimet shtesë 
 
1. Para zbatimit të një mase mbrojtëse dhe në rast të zbatimit të masës së përkohshme 

mbrojtëse, menjëherë pas hyrjes në fuqi të masës, në përgjigje të kërkesës zyrtare 
me shkrim, Ministria duhet të kryejë konsultime direkt me vendet e interesuara 
prej nga rrjedh produkti i hetuar.  

2. Gjatë konsultimeve duhet të shqyrtohen çështjet në vijim:  
2.1. trendet dhe kushtet e importit të produktit të hetuar, situata ekonomike dhe 

tregtare e lidhur me;  
2.2. mundësitë për zbatimin e masave të pranueshme reciprocikisht me qëllim të 

përmirësimit të gjendjes ekzistuese;  
2.3. masat që do të zbatohen dhe efektet e mundshme të tyre.  

3. Në pritje të një zgjidhje Ministria merr masa të cilat i sheh të nevojshme.  
4. Në mungesë të rekomandimit brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pasi çështja i 

është referuar ministrisë ose nëse praktika që kundërshtohet nuk është objekt i një 
kompensimi të negociuar brenda një periudhe të fiksuar nga Ministria dhe nëse 
dëmi serioz vazhdon, Ministria miraton masa të përshtatshme mbrojtëse të 
nevojshme për të rregulluar situatën.  

 
Neni 19 

Masat të përkohshme mbrojtëse 
 
1. Masat e përkohshme mbrojtëse të vendosen me vendim të Ministrit nëse 

rekomandohen nga ministria menjëherë sapo të iniciohet hetimi dhe duhet të 
zbatohen vetëm në rrethana kritike kur ka fakte evidente që demonstrojnë se rritja 
e importeve të produktit të hetuar ka shkaktuar ose kërcënuar të shkaktojë dëme 
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serioze prodhuesit apo prodhuesve në Kosovë, kur një veprim i tillë i shpejtë 
kërkohet për parandalim apo kompensim.  

2. Masat e përkohshme mbrojtëse duhet të zbatohen në formë të një detyrimi 
mbrojtës shtesë të përkohshëm i cili do të zbatohet në produktet e importuara me 
normat e përshtatura në çmim e ndarë nga norma e tarifës normale nëse ka, e 
zbatuar mbi importet e produktit. Kohëzgjatje e masave të përkohshme mbrojtëse 
nuk mund të kalojë nëntë dhjetë (90) ditë nga dita e vendosjes së masës.  

3. Vendimi për zbatimin e masave të përkohshme mbrojtëse nuk do të miratohet para 
inicimit të hetimit dhe jo më vonë se nëntëdhjetë ditë (90) pas datës së inicimit të 
hetimit.  

4. Produkti i cili është objekt i një mase të përkohshme mbrojtëse mund të importohet 
në territorin e Republikës së Kosovës për qarkullim të lirë pas pagimit të 
detyrimeve të përkohshme mbrojtëse të vendosura me vendim të ministrisë, apo 
pas dhënies së garancionit apo garantimit tjetër ekuivalent të pagesës.  

5. Ministria duhet të vazhdojë hetimin gjatë zbatimit të masës së përkohshme 
mbrojtëse në mënyrë që të përcaktojë nevojën për zbatimin e mëtejshëm të masës 
mbrojtëse.  

6. Në qoftë se pas hetimeve të mëtejshme, Ministria arrin në përfundim që rritja e 
importeve të produktit të hetuar në territorin e Republikës së Kosovës nuk 
shkakton ose nuk kërcënon të shkaktojë dëme serioze prodhuesit vendor, shumat e 
paguara si detyrime të përkohshme mbrojtëse gjatë kohës së zbatimit të masës së 
përkohshme mbrojtëse do tu kthehen paguesve brenda tridhjetë (30) ditëve pas 
vendimit të ministrisë.  

7. Në qoftë se, pas hetimeve të mëtejshme, Ministria arrin në përfundim që rritja e 
importeve të produktit të hetuar në territorin e Republikës së Kosovës shkakton ose 
kërcënon të shkaktojë dëme serioze prodhuesit vendor, shumat e paguara si 
detyrime të përkohshme mbrojtëse gjatë kohës së zbatimit të masës së përkohshme 
mbrojtëse duhet menjëherë të shndërrohen në statusin e detyrimeve mbrojtëse.  

 
Neni 20 

Masat mbrojtëse përfundimtare 
 
1. Nëse Ministria pas një hetimi të kryer sipas dispozitave të këtij ligji, konstaton se 

produkti i hetuar është duke u importuar në territorin e Republikës së Kosovës në 
sasi të mëdha dhe në kushte të tilla që shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë 
dëme serioze ndaj prodhuesit, Ministria duhet të nxjerr një njoftim publik për 
zbatimin e masës mbrojtëse.  

2. Masat mbrojtëse përfundimtare zbatohen në rast të konstatimit të një hetimi kur një 
produkt importohet në sasi të madhe dhe në kushte të tilla sa që shkakton ose 
kërcënon të shkaktojë dëm serioz prodhuesve vendor që prodhojnë produkte të 
ngjashme apo drejtpërdrejt konkurruese. Kur merret vendim për masa mbrojtëse 
përfundimtare duhet të merren parasysh këto:  
2.1. kostot afatmesme dhe afatgjata ekonomike dhe sociale si pasojë e zbatimit 

të masës;  
2.2. kostoja e moszbatimit të masës mbrojtëse;  
2.3. ndikimi i masës mbrojtëse në konsumatorë dhe në konkurrencën në tregun 

vendor.  
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3. Në të gjitha rastet masat mbrojtëse duhet të përcaktohen dhe zbatohen:  
3.1. deri në masën e nevojshme për të parandaluar ose mënjanuar dëmin serioz 

dhe për të lehtësuar përshtatjen e prodhuesve vendor në pajtim me planin e 
hartuar nga Ministria së bashku me prodhuesit e prekur vendor.  

3.2. për kohën e nevojshme për të parandaluar ose përmirësuar dëmin e 
shkaktuar ndaj industrisë vendore dhe për të lehtësuar adaptimin e 
prodhuesve vendor.  

4. Për zbatimin e një mase mbrojtëse duhet të përcaktohen:  
5.1. produkti i cili është objekt i masës dhe kodi i tij tarifor;  
5.2. periudha fillestare për zbatimin e masës mbrojtëse;  
5.3. skema për një liberalizim progresiv të masës;  
5.4. kushtet për zbatimin e masës mbrojtëse; dhe  
5.5. baza për zbatimin e masës mbrojtëse.  

5. Lejimi i produkteve për qarkullim të lirë në territorin e Republikës së Kosovës 
mund të lejohet vetëm pas pagesës së detyrimeve mbrojtëse.  

6. Shqiptimi i masave mbrojtëse nuk do të parandalojë lejimin e produkteve, në 
territorin e Republikës së Kosovës, të cilat janë eksportuar apo do të eksportohen 
në Republikën e Kosovës sipas kushteve dhe afateve të një kontrate e cila 
formalisht është bërë para datës së shqiptimit të detyrimeve mbrojtëse.  

 
Neni 21 

Plani për masat mbrojtëse në importe 
 
1. Ministria së bashku me prodhuesit e prekur në Kosovë hartojnë një plan me qëllim 

të përshtatjes apo zhvillimit të prodhuesve në mënyrë që prodhuesit e mallrave të 
njëjta në Kosovë të mund të konkurrojnë me importet nga jashtë të mallrave të 
njëjta në një treg të hapur.  

2. Një plan i tillë duhet të përfshijë masa për ta bërë prodhuesin vendor konkurrent 
me prodhuesit e huaj të prodhimeve të ngjashme dhe po ashtu mund të përfshin 
teknika të reja prodhimi, përmirësimin në aplikimin e teknologjive informative dhe 
komunikuese, trajnim teknik të stafit të përfshirë drejtpërdrejtë në prodhim si dhe 
veprime të tjera për të përmirësuar produktivitetin vendor.  

 
Neni 22 

Kohëzgjatja e masave mbrojtëse 
 
1. Kohëzgjatja e një mase mbrojtëse fillestare nuk duhet t’i kalojë katër (4) vite 

përfshirë kohëzgjatjen e masës mbrojtëse të përkohshme sipas nenit 19 paragrafi 2. 
të këtij ligji nëse nuk ka pas efekt të parandalimit te dëmit ose kërcënimit për dëm.  

2. Periudha e përmendur mund të zgjatet nëse Ministria përcakton me anë të hetimeve 
të mëvonshme të kryera sipas dispozitave të këtij ligji, se zbatimi i masës 
mbrojtëse vazhdon të jetë i nevojshëm për të parandaluar ose eliminuar dëmin 
serioz dhe nëse ka dëshmi se gjendja sa I përket prodhimtarisë së prodhuesit ose 
kushtet ekonomike janë duke u përmirësuar si pasojë e zbatimit të masës 
mbrojtëse. 

3. Hetimi në lidhje me zgjatjen e periudhës së masës mbrojtëse do të iniciohet së 



 
Ligji Nr. 04/L-047 për masat mbrojtëse në importe 

 145 

paku nëntëdhjetë (90) ditë para fundit të periudhës të zbatimit të masës fillestare 
mbrojtëse që është duke u zbatuar.  

4. Kohëzgjatja e përgjithshme e një mase mbrojtëse përfshirë edhe kohëzgjatjen e 
masës së përkohshme dhe kohëzgjatjet e masave fillestare dhe zgjatjet e tyre nuk 
duhet t’i tejkalojë tetë (8) vite.  

5. Zgjatja e periudhës së masës mbrojtëse duhet të mbulojë produktet e njëjta në të 
cilat është zbatuar masa mbrojtëse fillestare. Kushtet e masave mbrojtëse të 
zgjatura nuk duhet të jenë më kufizuese se ato në fund të periudhës së zbatimit të 
masës mbrojtëse fillestare.  

6. Nëse kohëzgjatja e masës mbrojtëse e tejkalon një vit, kushtet e zbatimit të masës 
do të liberalizohen periodikisht përgjatë gjithë periudhës së zbatimit, si dhe gjatë 
periudhës së zgjatjes së masës.  

 
Neni 23 

Rishikimi i masave mbrojtëse 
 
1. Kur kohëzgjatja e zbatimit të masës mbrojtëse kalon tre (3) vite, Ministria duhet jo 

më vonë se në mes të kësaj periudhe, të kryejë një rishikim të gjendjes aktuale, 
veçanërisht sa i përket efekteve të masës mbrojtëse të prodhuesit si dhe me 
zbatimin e planit që ka për qëllim përshtatjen, rregullimin ose zhvillimin e 
prodhuesve për t’u ballafaquar me konkurrencën nga jashtë. Ministria duhet 
përmes rishikimit, të përcaktojë nevojën për vazhdimin apo pushimin e zbatimit të 
masës mbrojtëse, apo modifikimit të kushteve të zbatimit të saj.  

2. Ministria në procedurën e rishikimit do të shqyrtojë nëse masat mbrojtëse 
vazhdojnë të jenë të nevojshme për të parandaluar ose rregulluar dëmin serioz dhe 
për të siguruar se ka dëshmi se prodhuesit vendor janë duke u përshtatur.  

3. Ministria merr vendim për të proceduar zbatimin e masës ose për ta tërhequr masën.  
4. Ministria duhet të publikojë një njoftim për rezultatet e rishikimit dhe për 

konstatimet dhe vendimet e dala nga kjo.  
5. Hetimet rreth shqyrtimit duhet të kryhen sipas procedurës hetimore të vendosur në 

këtë ligj.  
 

Neni 24 
Zbatimi i sërishëm i një mase mbrojtëse 

 
1. Zbatimi i një masë mbrojtëse mund të përsëritet sërish në importin e një produkti të 

caktuar, vetëm një (1) vit pas skadimit të masës mbrojtëse të zbatuar.  
2. Sipas dispozitës së paragrafit 1. të këtij neni kur kohëzgjatja e masës mbrojtëse të 

zbatuar nuk i tejkalon nëntëdhjetë (90) ditë, një masë mbrojtëse me kohëzgjatje 
prej apo më pak se nëntë dhjetë (90) ditë mund të zbatohet sërish ndaj importit të 
një produkti të caktuar, nëse:  
2.1. së paku një (1) vit ka kaluar që nga data e paraqitjes së një mase mbrojtëse 

për importin e këtij produkti, dhe  
2.2. masat mbrojtëse nuk janë zbatuar ndaj produktit të njëjtë më shumë se dy 

herë në periudhën pesë-vjeçare duke procesuar menjëherë datën e zbatimit 
të sërishëm të masës.  
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Neni 25 
Dosja publike dhe e drejta për informim 

 
1. Ministria do të hap për secilin hetim nga një dosje publike ku do të vendosen të 

gjitha konstatimet, vendimet, njoftimet, protokollet dhe konsultimet, argumentet e 
shkruara të dorëzuara në Ministri, që kanë të bëjnë me çështjen dhe çdo dokument 
tjetër të cilin Ministria si objekt i kërkesave për ruajtjen e konfidencialitetit e 
konsideron të përshtatshëm për t’ia zbuluar publikut.  

2. Për ruajtjen e informatave të besueshme, kohë pas kohe në dosje duhet të 
përfshihen:  
2.1. të gjitha raportet publike të lidhura me një hetim apo rishikim;  
2.2. të gjitha materialet, përfshirë pyetësorët, përgjigjet dhe njoftimet me shkrim 

të paraqitura në Ministri;  
2.3. të gjitha informacionet tjera të formuluara apo të marra nga Ministria, 

përfshirë raportet e verifikimeve të kryera, dhe  
2.4. dokumentet tjera të cilat konsiderohet se janë konfidenciale për t’u 

publikuar.  
3. Materialet e dosjes publike përpos në të dhënat konfidenciale duhet të jenë në 

dispozicion të publikut të përgjithshëm, për t’u njohur me to dhe për kopjim.  
 

Neni 26 
Ruajtja e konfidencialitetit 

 
1. Ministria duhet në formë të rregullt ligjore të ruaj konfiencialitetin e çdo informate 

që paraqet sekret tregtar dhe e cila është marrë gjatë ushtrimit të autoritetit të saj të 
dhënë me këtë ligj.  

2. Informacioni i pranuar gjatë një hetimi do të përdoret vetëm për qëllime të hetimit.  
3. Punonjësit e Ministrisë nuk kanë të drejtë të publikojnë, të shpërndajnë apo të 

shfrytëzojnë për përparësi personale asnjë informatë të besueshme dhe zyrtare të 
marrë gjatë kryerjes së detyrave të tyre zyrtare.  

4. Dispozitat e lartpërmendura nuk do të ndërhyjnë me përdorimin e informacionit të 
mbledhur gjatë hulumtimit për një hetim apo rishikim dhe në veçanti për bazën e 
vendimeve të marra në përputhje me këtë ligj.  

 
Neni 27 

Dispozitat përjashtuese 
 
1. Ky ligj nuk parandalon zbatimin e:  

1.1. kufizimit a po ndalimit të importit të bazuar në moralin publik, rendin 
publik dhe sigurinë; mbrojtjen e shëndetit dhe mbrojtjen e jetës së njerëzve, 
kafshëve dhe bimëve; mbrojtjen e pronës artistike, historike dhe vlerave 
arkeologjike apo mbrojtjen e pronës intelektuale, industriale dhe tregtare;  

1.2. veprimeve në lidhje me shkëmbimin e valutave të huaja;  
1.3. obligimeve që dalin nga traktatet ndërkombëtare; ose  
1.4. akteve ligjore dhe nënligjore për importet dhe legjislacioni tjetër lidhur me 

importet që nuk janë në kundërshtim me këtë ligj.  
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Neni 28 
Procedura e shqyrtimit gjyqësor 

 
Çdo palë e interesuar që ka marrë pjesë në një procedurë hetimi, apo që i’u ka refuzuar 
kërkesa, apo rishikimi të kryer nga Ministria ka të drejtë të paraqesë ankesë në 
Gjykatën kompetente me të cilën kërkon nga gjykata rishikimin e një veprimi ose 
vendimi të Ministrisë. Ankesa duhet të dorëzohet brenda dyzetepesë (45) ditësh 
kalendarike pas pranimit nga pala e interesuar të njoftimit për veprimin ose vendimin 
përkatëse. 
 

Neni 29 
Dispozita kalimtare 

 
1. Kompetente për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.  
2. Për zbatimin e këtij ligji Ministria e Tregtisë dhe Industrisë mund të nxjerr akte 

nënligjore.  
 

Neni 30 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-047 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-024-2011, 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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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1), Kreu IV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të krijimit të bazës ligjore për vendosjen e masave antidamping ndaj 
importeve, të cilat janë objekt i dampingut, si dhe masave kundërbalancuese ndaj 
importeve të subvencionuara dhe në përputhje me rregullat dhe kërkesat e Bashkimit 
Evropian dhe të Organizatës Botërore të Tregtisë, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MASAT ANTIDAMPING DHE MASAT KUNDËRBALANCUESE 
 

KREU I 
DISPOZITA E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi, fushëveprimi dhe zbatimi 
 
1. Ky ligj krijon bazën ligjore për vendosjen e masave antidamping ndaj produkteve 

të importuara, të cilat janë eksportuar në territorin doganor të Kosovës me çmim që 
është nën vlerën e tyre normale, nëse importimi i këtyre mallrave në territorin e 
Republikës së Kosovës shkakton dëmtim material për industrinë përkatëse të 
Kosovës.  

2. Ky ligj, gjithashtu, krijon bazën ligjore për vendosjen e masave kundërbalancuese 
ndaj një produkti të importuar, që përfiton nga një ose më shumë subvencione 
specifike, të cilat janë dhënë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga një 
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qeveri e huaj ose autoritet publik për prodhimin, eksportimin ose transportin e 
këtyre produkteve, nëse importimi i produktit në fjalë në territorin e Republikës së 
Kosovës shkakton dëm material për industrinë përkatëse kosovare.  

3. Masat antidamping dhe masat kundërbalancuese vendosen vetëm pas kryerjes së 
procedurës përkatëse në përputhje me kërkesat e procedurale të përcaktuara në këtë 
ligj ose në përputhje me këtë ligj. Kushtet e këtyre masave duhet të jenë në 
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj ose në përputhje me këtë ligj.  

4. Ky ligj dhe të gjitha hetimet dhe procedurat e kryera në përputhje me këtë ligj 
duhet të interpretohen dhe zbatohen, në çdo rast dhe në çdo kohë, në përputhje me 
rregullat dhe kërkesat, duke përfshirë kërkesat procedurale, të Rregullores së 
Këshillit (KE) nr. 384/96 të Bashkimit Evropian dhe Rregullores së Këshillit (KE) 
nr. 2026/97 të Bashkimit Evropian, duke përfshirë të gjitha ndryshimet dhe 
plotësimet pasuese të tyre. Për qëllime të këtij ligji referencat në këto rregullore 
ndaj “Komunitetit”, “Industrisë së Komunitetit” ose “Komisionit” interpretohen 
respektivisht si “Kosova”, “Industria kosovare” dhe “Komisioni Vlerësues”, ndërsa 
referencat në këto rregullore ndaj “Këshillit” ose “Shteti anëtar” ose “Shteteve 
anëtare”, interpretohen si “Qeveria e Kosovës” dhe referencat ndaj “Gazetës 
Zyrtare të Komuniteteve Evropiane” interpretohen si “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Kosovës”. Të gjitha referencat në këto rregullore ndaj “Komitetit 
Këshillëdhënës” nuk merren parasysh gjatë zbatimit të këtij ligji.  

5. Kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen antidamping dhe Marrëveshjen për 
subvencionet dhe masat kundërbalancuese të Organizatës Botërore të Tregtisë, 
gjithashtu do të merren parasysh gjatë interpretimit të këtij ligji. 

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Me qëllim të interpretimit dhe zbatimit të këtij ligji, termat dhe shprehjet në vijim - 

kurdo që përdoren në këtë ligj - kanë kuptim të përcaktuar më poshtë, përveç nëse 
konteksti, në të cilin këta terma ose shprehje përdoren qartësisht, kanë kuptim 
tjetër: 
1.1. Rregullorja e BE për antidamping –Rregullorja e Këshillit (KE) nr. 

384/96 të 22 dhjetorit 1995, me ndryshime dhe plotësime.  
1.2. Rregullorja e BE për masat kundërbalancuese –Rregullorja e Këshillit 

(KE) nr. 2026 të 6 tetorit 1997, me ndryshime dhe plotësime.  
1.3. Produkt i cili është objekt i dampingut –produkti i cili eksportohet në 

Kosovë sipas çmimit më të ulët se sa Vlera normale e tij.  
1.4. Produkt i subvencionuar - produkti, prodhimi, eksportimi ose transporti i 

të cilit ka përfituar nga një subvencion specifik të dhënë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga një qeveri e huaj ose autoritet publik.  

1.5. Masë antidamping - masa e cila ndërmerret ndaj një produkti, që është 
objekt i dampingut, me qëllim të balancimit të diferencës ndërmjet çmimit 
me të cilin ai produkt eksportohet në Kosovë dhe vlerës së tij normale.  

1.6. Masë kundërbalancuese - masa e cila vendoset për balancimin e 
subvencionit specifik, nga i cili përfiton një produkt i subvencionuar, që 
importohet në Kosovë.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 150 

1.7. Dëmtim - Ka kuptimin e përcaktuar në nenin 3 të Rregullores së BE për 
antidamping, sa ka të bëjë me mallrat, që janë objekt i dampingut dhe në 
nenin 8 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese, sa ka të bëjë 
me mallrat e subvencionuara.  

1.8. Çmim i eksportit – Ka kuptim të përcaktuar në nenin 2(B) të Rregullores së 
BE për antidamping.  

1.9. Hetim - një hetim të kryer nga Ministria në përputhje me këtë ligj, për t’i 
përcaktuar praninë, shkallën dhe efektin e importeve që janë objekt i 
dampingut ose importeve të subvencionuara;  

1.10. Industria e Kosovës - të gjithë prodhuesit kosovarë të produkteve të 
ngjashme, ose prodhuesit kosovarë, që së bashku prodhojnë produkte të 
ngjashme, që përbëjnë më shumë se pesëdhjetë përqind (50%) të prodhimit 
të përgjithshëm të produktit të ngjashëm në Kosovë; me kusht që një 
prodhues kosovar i produkteve të ngjashme, që është i lidhur me një 
eksportues ose importues, ose është vetë importues i produktit të importuar, 
që supozohet se është objekt i dampingut ose subvencionimit, nuk 
konsiderohet anëtar i industrisë kosovare për qëllime të këtij përkufizimi. 
Neni 4 (2) i Rregullores së BE për antidamping zbatohet për të përcaktuar 
nëse një prodhues kosovar është “i lidhur” me një eksportues ose importues 
të produktit, që pretendohet se është objekt i dampingut ose i 
subvencionimit;  

1.11. Komisioni vlerësues –Komisioni i Vlerësimit të Masave Speciale të 
Importit të themeluar në nenin 16 të këtij ligji.  

1.12. Marzha e dampingut - përqindja me të cilën çmimi normal i produktit, që 
është objekt i dampingut, e tejkalon çmimin e tij të eksportit, të përcaktuar 
në përputhje me nenin 2(D) të Rregullores së BE për antidamping.  

1.13. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe të Industrisë.  
1.14. Palë të interesuara – eksportuesit, importuesit dhe prodhuesit e huaj të 

produktit nën hetim; shoqatat e biznesit ose tregtare, nëse shumica e 
anëtarëve të tyre janë prodhues, eksportues ose importues të produktit nën 
hetim; qeveritë e vendeve eksportuese; prodhuesit kosovarë të produkteve të 
ngjashme; shoqatat e biznesit ose të tregtisë, nëse shumica e anëtarëve të 
tyre prodhojnë një produkt të ngjashëm në Kosovë.  

1.15. Produkt i ngjashëm - produkt që është identik – me karakteristika 
plotësisht të njëjta – me produktin e importuar, që pretendohet se është 
objekt i dampingut ose i subvencionimit, ose – në mungesë të një produkti 
të këtillë – një produkt tjetër – i cili megjithëse nuk është i ngjashëm në të 
gjitha aspektet – ka karakteristika shumë të përafërta me produktin e 
importuar, që pretendohet se është objekt i dampingut ose i subvencionimit.  

1.16. Produkt nën hetim - një produkt të importuar që është objekt i një hetimi të 
iniciuar në përputhje me këtë ligj.  

1.17. Subvencion - Ka kuptimin e përcaktuar në nenin 2 të Rregullores së BE për 
masat kundërbalancuese.  

1.18. Subvencioni specifik- Ka kuptimin e përcaktuar në nenin 3 të Rregullores 
së BE për masat kundërbalacuese.  

1.19. Vend - çdo shtet ose territor doganor, anëtar ose jo të OBT-së.  
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1.20. Vlerë normale – vlera e produktit të importuar, të përcaktuar në përputhje 
me nenin 2(A) të Rregullores së BE-së për antidamping.  

1.21. OBT –Organizata Botërore e Tregtisë.  
 

KREU II 
IMPORTET QË JANË OBJEKT I DAMPINGUT 

 
Neni 3 

Masat antidamping 
 
Masat antidamping vendosen nga Qeveria për çdo produkt që është përcaktuar nga 
Komisioni Vlerësues se është objekt i dampingut. Nëse Komisioni Vlerësues, 
gjithashtu, konstaton (në përputhje me nenin 3 të Rregullores së BE për 
antidampingun) se importimi i produktit në fjalë në territorin doganor të Republikës së 
Kosovës shkakton ose kërcënon t’i shkaktojë dëm industrisë përkatëse të Kosovës. 
 

Neni 4 
Produktet që janë objekt i dampingut 

 
Një produkt i importuar konsiderohet se është objekt i dampingut nëse pas një hetimi 
në përputhje me këtë ligj, konstatohet se produkti në fjalë është duke u eksportuar në 
Kosovë me një çmim që është më i ulët se vlera normale. 
 

Neni 5 
Vlera normale 

 
Komisioni Vlerësues përcakton vlerën normale të produktit të importuar, që 
pretendohet se është objekt i dampingut, në përputhje me nenin 2(A) të Rregullores së 
BE-së për antidampingun. 
 

Neni 6 
Çmimi i eksportit 

 
Komisioni Vlerësues përcakton çmimin e eksportit të produktit të importuar që 
pretendohet se është objekt i dampingut, në përputhje me nenin 2(B) të Rregullores së 
BE-së për antidamping. 
 

Neni 7 
Krahasimi i vlerës normale me çmimin e eksportit 

 
Komisioni Vlerësues bën krahasimin e drejtë ndërmjet çmimit të eksportit dhe vlerës 
normale të produktit të importuar, që pretendohet se është objekt i dampingut, në 
përputhje me nenin 2(C) të Rregullores së BE për antidamping. 
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Neni 8 
Marzha e dampingut 

 
Komisioni Vlerësues përcakton Marzhën e dampingut (nëse ka) në përputhje me nenin 
2(D) të Rregullores së BE-së për antidamping. 
 

KREU III 
IMPORTET E SUBVENCIONUARA 

 
Neni 9 

Parimi i përgjithshëm 
 
Qeveria mund të vendosë masa kundërbalancuese me qëllim të balancimit të 
subvencioneve specifike, nëse Komisioni Vlerësues përcakton se subvencioni specifik 
është dhënë nga një qeveri e huaj, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për 
prodhimin, eksportimin ose transportin e një produkti, dhe nëse, në përputhje me nenin 
8 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese, Komisioni Vlerësues, 
gjithashtu, përcakton se importimi i këtij produkti në territorin doganor të Kosovës a 
shkakton dëme materiale për industrinë përkatëse të Kosovës. 
 

Neni 10 
Përcaktimi i subvencionit 

 
Subvencionimi ekziston kur pas kryerjes së një hetimi në përputhje me këtë ligj, 
vendoset që subvencionimi të jetë në përputhje me përkufizimin e përcaktuar në nenin 
2 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese. 
 

Neni 11 
Subvencionet që u nënshtrohen masave kundërbalancuese 

 
1. Vetëm subvencionet specifike u nënshtrohen masave kundërbalancuese. Neni 3 i 

Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese rregullon çështjen se kur një 
subvencion konsiderohet subvencion specifik.  

2. Pavarësisht nga ajo që u tha më sipër, subvencionet e përjashtuara në nenin 4 të 
Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese, nuk u nënshtrohen masave 
kundërbalancuese.  

3. Çdo vendim që përcaktohet se një subvencion është subvencion specifik, i cili u 
nënshtrohet masave kundërbalancuese, duhet të mbështetet në prova pozitive.  

 
Neni 12 

Llogaritja e shumës së subvencionit që u nënshtrohet masave kundërbalancuese 
 
Për qëllime të këtij ligji, shuma e subvencionit që u nënshtrohet masave 
kundërbalancuese, llogaritet në përputhje me përfitimin që i është dhënë marrësit të 
subvencionit, përfitim ky që konstatohet gjatë periudhës së hetimit. Zakonisht kjo 
periudhë është viti i fundit i kontabilitetit të përfituesit, por mund të jetë edhe cilado 
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periudhë tjetër së paku gjashtë muaj para fillimit të hetimit për të cilën janë të 
disponueshme të dhëna të besueshme financiare dhe të dhëna të tjera përkatëse. 
 

Neni 13 
Llogaritja e përfitimit të marrësit të subvencionit 

 
1. Për llogaritjen e përfitimit të marrësit të subvencionit zbatohen rregullat e më 

poshtme:  
1.1. sigurimi i kapitalit aksionar nga Qeveria nuk konsiderohet se sjell përfitim, 

përveç nëse investimi është në kundërshtim me praktikat e zakonshme të 
investimit (duke përfshirë sigurimin e kapitalit të rrezikut), të investitorëve 
privatë në territorin e shtetit të prejardhjes dhe/ose të eksportit;  

1.2. një hua nga një Qeveri nuk vlerësohet se sjell përfitim, përveç nëse ekziston 
një diferencë ndërmjet shumës që ndërmarrja e cila merr huan, paguan mbi 
huan qeveritare dhe shumës që ndërmarrja do të paguante për një hua 
tregtare të krahasueshme, që ajo mund ta marrë në treg. Në këtë rast, 
përfitimi është diferenca ndërmjet këtyre dy shumave;  

1.3. garantimi i huas nga një qeveri nuk vlerësohet se sjell përfitim, përveç nëse 
ekziston një diferencë ndërmjet shumës që ndërmarrja e merr garancinë, 
paguan mbi huan e garantuar nga Qeveria dhe shumës, që ndërmarrja do të 
paguante për një hua tregtare të krahasueshme, në mungesë të një garancie 
qeveritare. Në këtë rast, përfitimi është diferenca ndërmjet këtyre dy 
shumave, e rregulluar për ndonjë ndryshim në pagesa;  

1.4. shitja e mallrave ose e shërbimeve ose blerja e mallrave, ose shërbimeve nga 
një qeveri nuk vlerësohet se sjell përfitim, përveç nëse shitja bëhet me çmim 
më të ulët se çmimi përkatës, ose vlera bëhet me çmim më të lartë se çmimi 
përkatës. Vlerësimi nëse shitja ose blerja është bërë me çmim adekuat, bëhet 
në përputhje me kushtet përkatëse të tregut për produktin ose shërbimin 
përkatës në vendin e shitjes ose blerjes (duke përfshirë çmimin, cilësinë, 
disponueshmërinë, tregtimin, transportin dhe kushtet e tjera).  

 
Neni 14 

Parimet e përgjithshme për llogaritjen e shumës së subvencioneve që u 
nënshtrohen masave kundërbalancuese 

 
1. Shuma e subvencioneve që u nënshtrohen masave kundërbalancuese llogaritet për 

njësi të produktit të subvencionuar të eksportuar në territorin doganor të 
Republikës së Kosovës. Gjatë llogaritjes së kësaj shume mund të zbritet nga shuma 
e përgjithshme e subvencionit:  
1.1. taksa e zbatimit ose shpenzimet e tjera të nevojshme për t’u kualifikuar për 

marrjen e subvencionit ose për marrjen e subvencionit;  
1.2. taksat e eksportit, detyrimet dhe pagesat e tjera që mblidhen nga Qeveria për 

produktin e eksportuar, kanë për qëllim balancimin (kompensimin) e 
subvencionit.  

2. Pala e interesuar që kërkon këtë zbritje, duhet të dëshmojë se kërkesa është e 
arsyeshme.  
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3. Kur subvencioni nuk jepet me referim ndaj sasisë së prodhuar, të eksportuar ose të 
transportuar, shuma e subvencioneve që u nënshtrohet masave kundërbalancuese 
përcaktohet duke shpërndarë drejt vlerën totale të subvencionit në bazë të nivelit të 
prodhimit, të shitjes ose të eksportimit të produkteve në fjalë gjatë periudhës së 
hetimit të subvencioneve.  

4. Kur subvencioni ndërlidhet me blerjen e tanishme ose të ardhshme të një kapitali 
fiks, shuma e subvencionit që u nënshtrohet masave kundërbalancuese, llogaritet 
duke shpërndarë subvencionin për një periudhë që përkon me periudhën normale të 
amortizimit të këtij kapitali fiks në industrinë përkatëse. Shuma e llogaritur në këtë 
mënyrë që i atribuohet periudhës së hetimit, duke përfshirë atë që rrjedh nga 
kapitali fiks i blerë para kësaj periudhe, shpërndahet në përputhje me nenin 3 të 
këtij ligji. Kur kapitali është i pazhvlerësueshëm, subvencioni do të vlerësohet si 
një hua pa interes, dhe do të trajtohet ne përputhje me nën-paragrafin 1.2 të nenit 
13 të këtij ligji.  

5. Kur subvencioni nuk ndërlidhet me blerjen e kapitalit fiks, shuma e përfitimit gjatë 
periudhës së hetimit në parim i atribuohet kësaj periudhe, dhe shpërndahet në 
përputhje me paragrafin 3, përveç në rast të rrethanave të veçanta që arsyetojnë 
shpërndarjen gjatë një periudhe tjetër.  

 
KREU IV 

VLERËSIMI I DËMIT 
 

Neni 15 
Përcaktimi i dëmit ndaj industrisë përkatëse kosovare 

 
Për produktet që janë objekt i dampingut, dëmi ndaj industrisë përkatëse kosovare, 
përcaktohet nga Komisioni Vlerësues në përputhje me nenin 3, të Rregullores së BE-së 
për antidamping. Për produktet e subvencionuara, dëmi ndaj industrisë përkatëse 
kosovare përcaktohet nga Komisioni Vlerësues në përputhje me rregullat e përcaktuara 
në nenin 8 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese. 
 

KREU V 
ORGANI I HETIMIT 

 
Neni 16 

Komisioni për Vlerësimin e masave në import 
 
1. Për zbatim e këtij ligji, themelohet Komisioni për Vlerësimin e masave speciale të 

importit (“Komisioni Vlerësues”), që është përgjegjës për kryerjen e të gjitha 
hetimeve dhe përcaktimeve sipas këtij ligji.  

2. Komisioni Vlerësues përbëhet nga një (1) përfaqësues i kualifikuar i secilit 
autoritet publik:  
2.1. Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë;  
2.2. Ministria e Ekonomisë dhe e Financave;  
2.3. Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural;  
2.4. Ministria e Energjisë dhe e Minierave;  



 
Ligji Nr. 03/L-097 për masat antidamping dhe masat kundërbalancuese 

 155 

2.5. Ministria e Punëve të Jashtme; dhe  
2.6. Shërbimi Doganor i Kosovës.  

3. Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë është përgjegjëse për kryesimin e Komisionit 
Vlerësues dhe për sigurimin e një sekretarie teknike për mbështetjen e punës së 
Komisionit.  

4. Komisioni Vlerësues është i autorizuar të nxjerrë akte nënligjore në përputhje me 
këtë ligj; me kusht që të gjitha këto akte nënligjore të jenë në përputhje me 
qëllimin dhe kërkesat e këtij ligji. Komisioni Vlerësues gjithashtu mund të miratojë 
rregulla për veprimin e brendshëm të tij.  

5. Në përputhje me Ligjin për prokurim publik, Komisioni Vlerësues mund të 
angazhojë ekspertë të jashtëm, sipas nevojës, për ta përkrahur Komisionin në 
kryerjen e hetimeve dhe/ose për kryerjen e konstatimeve në përputhje më këtë ligj.  

 
KREU VI 

HETIMET 
 

Neni 17 
Fillimi dhe kryerja e hetimeve 

 
1. Fillimi dhe kryerja e hetimeve për rastet e dyshuara të dampingut bëhen në 

përputhje me nenet 5 dhe 6 të Rregullores së BE-së për antidampingun. 
2. Fillimi dhe kryerja e hetimeve për rastet e dyshuara të subvencionimit bëhen në 

përputhje me nenet 10 dhe 11 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese. 
 

Neni 18 
Dosja publike 

 
1. Për çdo hetim ose rishikim, Komisioni Vlerësues krijon dhe mban një dosje 

publike në sekretarinë e tij në Ministri. Dosja përmban të gjitha dokumentet dhe 
materialet, përveç atyre që përmbajnë informata të klasifikuara si konfidenciale 
nga neni 19 i Rregullores të BE për antidamping ose neni 29 i Rregullores së BE 
për masat kundërbalancuese. Dosja përditësohet kohë pas kohe për të përfshirë:  
1.1. raportet publike në lidhje me hetimin ose rishikimin;  
1.2. materialet, duke përfshirë pyetësorët, përgjigjet e pyetësorëve dhe lajmërime 

të shkruara të paraqitura Komisionit Vlerësues;  
1.3. njoftimet e tjera të përgatitura ose që merren nga Komisioni, përfshirë edhe 

ndonjë raport mbi ndonjë verifikim të kryer;  
1.4. të gjitha dokumentet e tjera që kanë të bëjnë me rishikimin ose hetimin.  

2. Kjo dosje u vihet ne dispozicion palëve të interesuara në çdo fazë gjatë, ose pas 
hetimit, ose rishikimit.  

 
Neni 19 

Masat e përkohshme 
 
1. Qeveria mund të vendosë masa të përkohshme gjatë kryerjes së një hetimi për një 

rast të dyshuar të dampingut, por vetëm nëse kjo rekomandohet nga Komisioni 
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Vlerësues dhe është në përputhje me kërkesat e nenit 7 të Rregullores së BE për 
antidampingun.  

2. Qeveria mund të vendosë masa të përkohshme gjatë kryerjes së një hetimi për një 
rast të dyshuar të subvencionimit, por vetëm nëse kjo rekomandohet nga 
Komisioni Vlerësues dhe është në përputhje me kërkesat e nenit 12 të Rregullores 
së BE për masat kundërbalancuese.  

 
KREU VII 

NDËRPRERJA E HETIMIT 
 

Neni 20 
Marrëveshja për ndërprerjen e hetimit për damping 

 
1. Komisioni Vlerësues mund të ndërpresë hetimin për damping të mallrave të një 

eksportuesi të caktuar, me ose pa vendosjen e masave të përkohshme ose 
përfundimtare për ato mallra, nëse Komisioni Vlerësues merr pajtimin vullnetar të 
eksportuesit të këtyre mallrave për ndryshimin e çmimeve ose ndërprerjen e 
eksportit në Kosovë me ato çmime, nëse Komisioni Vlerësues konstaton se kjo 
marrëveshje i eliminon efektet e dëmshme ndaj industrisë kosovare.  

2. Rritja e çmimit në bazë të një marrëveshje të këtillë asnjëherë nuk mund të jetë më 
e lartë se rritja e nevojshme për eliminimin e marzhës, të dampingut, dhe do të jetë 
më e ulët se marzha e dampingut nëse rritja më e ulët e çmimit është e 
përshtatshme për eliminimin e dëmit ndaj industrisë përkatëse kosovare.  

3. Marrëveshjet për përfundimin e hetimeve të dampingut rregullohen sipas nenit 8 të 
Rregullores së BE për antidampingun.  

 
Neni 21 

Marrëveshja për ndërprerjen e hetimit të subvencionimit 
 
1. Komisioni Vlerësues mund të ndërpresë një hetim për subvencionimin e mallrave 

të një eksportuesi të caktuar, ose të mallrave me prejardhje ose të eksportuara nga 
një shtet i caktuar, me ose pa vendosjen e masave të përkohshme ose 
përfundimtare për ato mallra, nëse Komisioni Vlerësues merr pëlqimin vullnetar 
sipas të cilit: 
2.1. shteti i prejardhjes dhe/ose eksportit pajtohet të eliminojë subvencionin ose 

të marrë masa tjera për kundërbalancimin e subvencionit; ose  
2.2. eksportuesi pajtohet ose të ndryshojë çmimin ose të ndërpresë eksportimin 

në Kosovë gjatë periudhës sa ato eksporte përfitojnë nga një subvencion që 
u nënshtrohet masave kundërbalancuese, nëse Komisioni Vlerësues 
konstaton se zbatimi i kësaj marrëveshje do të eliminojë dëmet ndaj 
industrisë kosovare. Rritja e çmimit në bazë të një marrëveshjeje të tillë 
asnjëherë nuk mund të jetë më e lartë se rritja e nevojshme për balancimin e 
subvencionit dhe do të jetë më e ulët se shuma e subvencionit, nëse rritja më 
e ulët e çmimit është e përshtatshme për eliminimin e dëmit ndaj industrisë 
përkatëse të Kosovës.  

2. Këto marrëveshje rregullohen në bazë të nenit 13 të Rregullores së BE-së për 
masat kundërbalancuese.  
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Neni 22 
Ndërprerja e hetimit pa vendosjen e masave 

 
1. Komisioni Vlerësues mund të ndërpresë një hetim të dampingut pa vendosjen e 

masave të antidampingut sipas paragrafëve 1-3, të neni 9 të Rregullores së BE-së 
për antidampingun.  

2. Komisioni Vlerësues mund të ndërpresë një hetim të subvencionimit pa vendosjen 
e masave kundërbalancuese sipas nenit 14 të Rregullores së BE-së për masat 
kundërbalancuese.  

 
Neni 23 

Njoftimi publik për mbylljen e hetimeve pa vendosjen e masave 
 
Pas marrjes së vendimit për ndërprerjen e një hetimi pa vendosjen e masave, Komisioni 
Vlerësues menjëherë publikon një njoftim publik në Gazetën Zyrtare; njoftimi duhet të 
përshkruajë arsyet e Komisionit Vlerësues për marrjen e vendimit, mirëpo nuk zbulon 
informata të cilat duhet të mbahen në mënyrë konfidenciale. 
 

KREU VIII 
VENDOSJA E MASAVE PËRFUNDIMTARE, MASAT PRAPAVEPRUESE 

 
Neni 24 

Vendosja nga Qeveria e masave definitive 
 
1. Pas propozimit nga Komisioni Vlerësues, Qeveria e Republikës së Kosovës mund 

të vendosë masa definitive të antidampingut për një produkt që Komisioni 
Vlerësues e ka përcaktuar si produkt i cili është objekt i dampingut. Si propozimi 
ashtu edhe vendimi për vendosjen e masave definitive nga Qeveria duhet të jenë në 
përputhje me paragrafët 4-6 të nenit 9 të Rregullores së BE-së për antidampingun.  

2. Pas propozimit nga Komisioni Vlerësues, Qeveria e Republikës së Kosovës mund 
të vendosë masa definitive kundërbalancuese për një produkt, për të cilin 
Komisioni Vlerësues ka përcaktuar se është duke përfituar nga një ose më shumë 
subvencione. Si propozimi ashtu edhe vendimi për vendosjen e masave definitive 
nga Qeveria duhet të jenë në përputhje me nenin 15 të Rregullores së BE-së për 
masat kundërbalancuese.  

 
Neni 25 

Retroaktiviteti 
 
1. Masat e përkohshme dhe masat përfundimtare antidamping zbatohen vetëm për 

produktet që hyjnë në territorin doganor të Kosovës pas datës kur merret një 
vendim, në përputhje me paragrafin 1, të nenit 19, ose me paragrafin 1 të nenit 24 
të këtij ligji, duke marrë parasysh përjashtimet e përcaktuara në paragrafët 2-5 të 
nenit 10, të Rregullores së BE-së për antidamping. 

2. Masat e përkohshme dhe masat përfundimtare kundërbalancuese zbatohen vetëm 
për produktet që hyjnë në territorin doganor të Kosovës pas datës kur merret 
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vendimi në përputhje me paragrafin 2, të nenit 19, ose paragrafin 2, të nenit 24 të 
këtij ligji, duke marrë parasysh përjashtimet e përcaktuara në paragrafët 2-5 të neni 
16 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese. 

 
KREU IX 

KOHËZGJATJA, RISHIKIMI, DHE RIMBURSIMI 
 

Neni 26 
Kohëzgjatja 

 
Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij ligji, një masë antidamping ose një masë 
kundërbalancuese qëndron në fuqi për aq kohë dhe me atë efekt, sa është e nevojshme 
për të neutralizuar dampingun ose subvencionin që i ka shkaktuar dëme industrisë së 
Kosovës. 
 

Neni 27 
Rishikimi i skadimit të masave antidamping ose i masave kundërbalancuese 

 
1. Masat përfundimtare antidamping ose kundërbalancuese skadojnë pesë vjet nga 

vendosja e tyre ose pesë vjet nga data e rishikimit të fundit nga Komisioni 
Vlerësues të dampingut ose subvencionimit përkatës dhe dëmtimit të industrisë 
përkatëse të Kosovës, përveç nëse gjatë rishikimit konstatohet se skadimi i masave 
do të rezultojë në vazhdimin ose përsëritjen e dampingut ose subvencionimit dhe 
dëmtimit të industrisë përkatëse të Kosovës.  

2. Rishikimi i skadimit të këtyre masave mund të iniciohet nga Komisioni Vlerësues 
me vetiniciativë ose pas kërkesës nga industria përkatëse kosovare ose në emër të 
saj. Masat përkatëse mbesin në fuqi gjatë kohës së rishikimit.  

3. Inicimi dhe kryerja e rishikimit të skadimit të masave antidamping bëhen në 
përputhje me paragrafin 2, të nenit 11, të Rregullores së BE-së për antidamping.  

4. Inicimi dhe kryerja e rishikimit të skadimit të masave kundërbalancuese bëhen në 
përputhje me paragrafët 2-4 të nenit 18 të Rregullores së BE-së për masat 
kundërbalancuese.  

 
Neni 28 

Rishikimi i përkohshëm 
 
1. Rishikimi i përkohshëm i masave antidamping iniciohet dhe kryhet në përputhje 

me paragrafin 3 të nenit 11 të Rregullores së BE-së për antidamping. 
2. Rishikimi i përkohshëm i masave kundërbalancuese iniciohet dhe kryhet në 

përputhje me nenin 19 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese. 
 

Neni 29 
Masat kundërbalancuese: Rishikimi i përshpejtuar për eksportuesit e caktuar 

 
Çdo eksportues i një produkti që u nënshtrohet masave kundërbalacuese që nuk është 
hetuar në mënyrë individuale gjatë hetimit fillestar, për arsye të tjera, që nuk përfshijnë 
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refuzimin e tij për të bashkëpunuar me Komisionin Vlerësues, ka të drejtë të kërkojë 
rishikim të përshpejtuar në përputhje me nenin 20 të Rregullores së BE-së për masat 
kundërbalancuese. 
 

Neni 30 
Masat antidamping: Rishikimi i eksportuesve të rinj 

 
Nëse masat antidamping janë vendosur për disa produkte të caktuara nga shteti i 
caktuar i eksportit dhe një eksportuesi të ri nga ai shtet (një eksportues që nuk i ka 
eksportuar ato produkte në Kosovë gjatë periudhës së hetimit, në të cilët janë bazuar 
masat antidamping) – fillon të eksportojë ato produkte në Kosovë, Komisioni 
Vlerësues do të kryejë një rishikim për të përcaktuar Marzhën e Dampingut të 
eksportuesit përkatës. Rishikimi në fjalë bëhet në përputhje me paragrafin 4 të nenit 11 
të Rregullores së BE-së për antidamping. 
 

Neni 31 
Rimbursimi i mjeteve të mbledhura nga masat antidamping ose masat 

kundërbalancuese 
 
1. Rimbursimi i mjeteve të mbledhura nga masat antidamping rregullohet në 

përputhje me dispozitat e paragrafit 8, të nenit 11, të Rregullores së BE-së për 
masat antidamping.  

2. Rimbursimi i mjeteve të mbledhura nga masat kundërbalancuese rregullohet në 
përputhje me dispozitat e nenit 21 të Rregullores së BE-së për masat 
kundërbalancuese.  

 
Neni 32 

Dispozitat e tjera mbi rishikimin dhe rimbursimin 
 
1. Për rishikimet dhe rimbursimet që kanë të bëjnë me masat antidamping, zbatohen 

paragrafët 5, 6, 9 dhe 10 të nenit 11 të Rregullores së BE-së për antidamping.  
2. Për rishikimet dhe rimbursimet që kanë të bëjnë me masat kundërbalancuese, 

zbatohen dispozitat e përgjithshme të nenit 22 të Rregullores së BE-së për masat 
kundërbalancuese.  

 
Neni 33 

Anashkalimi 
 
1. Masat antidamping që vendosen në përputhje me këtë ligj mund të zgjerohen për të 

përfshirë edhe importet nga shtetet e treta të mallrave të ngjashme ose pjesëve të 
tyre, kur Komisioni Vlerësues, pas një hetimi të rregullt, konstaton se është duke u 
bërë anashkalimi i masave antidamping. Dispozitat e nenit 13, të Rregullores së 
BE-së për antidamping rregullojnë kryerjen e këtyre hetimeve.  

2. Masat kundërbalancuese që janë vendosur në përputhje me këtë ligj, mund të 
zgjerohen për të përfshirë edhe importet nga shtetet e treta të mallrave të ngjashme 
ose pjesëve të tyre, kur Komisioni Vlerësues, pas një hetimit të rregullt, konstaton 
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se është duke u bërë anashkalimi i masave kundërbalancuese. Dispozitat e nenit 23 
të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese rregullojnë kryerjen e këtyre 
hetimeve. 

 
Neni 34 

Vizitat verifikuese 
 
1. Komisioni Vlerësues, kur e sheh të arsyeshme, mund të bëjë vizita verifikuese për 

verifikimin e të dhënave të importuesve, eksportuese, tregtuesve, agjentëve, 
prodhuesve, shoqatave dhe organizatave tregtare, me qëllim të verifikimit të të 
dhënave që i janë dorëzuar Komisionit lidhur me subvencionimet, dampingun ose 
dëmin.  

2. Për hetimet antidamping zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 16 të Rregullores 
së BE-së për antidampingun.  

3. Për hetimet që ndërlidhen me subvencionimin, zbatohen rregullat e përcaktuara në 
nenin 26 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese.  

 
Neni 35 

Marrja e mostrave 
 
1. Kur numri i palëve të ankuara, i eksportuesve, i importuesve, i llojeve të mallrave 

ose transaksioneve është i madh, Komisioni Vlerësues mund ta kufizojë hetimin 
vetëm në: 
1.1. një numër të arsyeshëm të palëve, produkteve ose transaksioneve, me anë të 

përdorimit të mostrave që janë statistikisht të vlefshme në bazë të 
informatave në dispozicion në kohën e përzgjedhjes; 

1.2. vëllimin më të madh përfaqësues të prodhimit, shitjes ose eksportit, që 
mund të hetohet në mënyrë të arsyeshme brenda kohës në dispozicion. 

2. Për hetimet antidamping zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 17 të 
Rregullores së BE-së për antidampingun.  

3. Për hetimet që ndërlidhen me subvencionimin, zbatohen rregullat e përcaktuara në 
nenin 27 të Rregullores së BE-së për masat kundërbalancuese.  

 
Neni 36 

Mosbashkëpunimi 
 
1. Në rast të mosbashkëpunimit të një pale të interesuar gjatë një hetimi antidamping, 

zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 18, të Rregullores së BE-së për 
antidamping.  

2. Në rast të mosbashkëpunimit të një pale të interesuar gjatë një hetimi për 
subvencionim, zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 28, të Rregullores së BE-
së për masat kundërbalancuese.  
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KREU IX 
ZBULIMI I INFORMATAVE, KONFIDENCIALITETI 

DHE DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 37 
Konfidencialiteti dhe zbulimi i informatave 

 
1. Konfidencialiteti dhe zbulimi i të dhënave që ndërlidhen me një hetim 

antidamping, rregullohen në përputhje me nenet 19 dhe 20 të Rregullores së BE-së 
për antiamping.  

2. Konfidencialiteti dhe zbulimi i të dhënave që ndërlidhen me një hetim për 
subvencionim rregullohen në përputhje me nenet 29 dhe 30 të Rregullores për 
masat kundërbalancuese.  

 
Neni 38 

Rishikimi nga gjykata 
 
Çdo palë e interesuar që ka marrë pjesë në një procedurë hetimi, rishikimi ose kthimi 
parash, ka të drejtë të paraqesë ankesë në Gjykatën Supreme, me të cilën kërkon nga 
gjykata rishikimin e një veprimi ose vendimi të Komisionit Vlerësues ose të Qeverisë. 
Ankesa duhet të dorëzohet brenda dyzet e pesë (45) ditësh kalendarike pas pranimit 
nga pala e interesuar të njoftimit për veprimin ose vendimin përkatës. 
 

Neni 39 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-097 
1 prill 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-014-2010, datë 14.04.2010 nga Presidenti i 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohen dhe mbrohen të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë 
blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë si dhe detyrimet e 
shitësit, prodhuesit dhe furnizuesit. 



 
Ligji Nr. 04/L-121 për mbrojtjen e konsumatorit 

 163 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Ky ligj është i zbatueshëm për çdo konsumator i cili ka vendbanim në Republikën 

e Kosovës si dhe personave tjerë jorezident.  
2. Ky ligj zbatohet për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet konsumatorëve nga 

njëra anë dhe prodhueseve, shitësve, furnizueseve, ofrueseve të shërbimeve nga 
ana tjetër për ta mbrojtur konsumatorin nga praktikat e padrejta në tregun e 
mallrave dhe të shërbimeve në Republikën Kosovës.  

 
Neni 3 

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

1.1. Konsumator - çdo person fizik i cili blen dhe përdor mallra ose shërbime 
për plotësimin e nevojave të veta, për qëllime që nuk kanë lidhje me 
veprimtarinë tregtare;  

1.2. Tregtar - çdo person fizik apo juridik që shet ose vepron në treg si biznes 
apo ushtron veprimtarinë e tij tregtare, si një person që vepron në emër ose 
për llogari të një tregtari me shumicë apo të një prodhuesi;  

1.3. Ofrues i shërbimeve - personi që shet mallra apo u ofron shërbime 
konsumatorit;  

1.4. Furnizues - çdo prodhues, person fizik apo juridik që ofron mallra tek 
shitësit;  

1.5. Mall refuz - malli që i është ofruar për shitje konsumatorit, i pa paketuar 
dhe matet në prani të konsumatorit  

1.6. Mall i para paketuar - malli e shitur me ambalazh i cili pa përpunim të 
mëtejshëm i ofrohet konsumatorit të fundit;  

1.7. Mall - çdo produkt apo shërbim që i ofrohet konsumatorit;  
1.8. Etiketa - informacioni me të dhënat për prodhuesin, adresën e tij, emërtimin 

e mallit, sasinë, përbërjen, cilësinë, datën e prodhimit, afatin e përdorimit, 
mënyrën e përdorimit, mirëmbajtjen dhe rrezikshmërinë.  

1.9. Paketimi - paketimi i sigurt për shëndetin dhe përshtatshmërinë me vëllimin 
dhe peshën e mallit;  

1.10. Deklaracioni i mallit - të dhënat e vendosura në etiketën e mallit lidhur me 
emrin tregtar shenjën mbrojtëse dhe adresën e prodhuesit;  

1.11. Shitja përmes Aksionit- shitja e cila realizohet për sasi të caktuar të një 
malli në një kohë dhe vend të veçantë, me një çmim më të ulët se çmimi i 
këtij malli në një shitje të rregullt. 

1.12. Praktika e padrejtë tregtare ndaj konsumatorit - çdo veprim apo lëshim 
të kryer nga shitësi ose ofruesi i shërbimeve, në komunikimin zyrtar me 
konsumatorin, duke përfshirë reklamat dhe marketingun e mallit të lidhur 
drejtpërdrejt me promovimin e shitjes ose ofrimit të mallrave për 
konsumatorin;  

1.13. Ndikimi në sjelljen e konsumatorit - përdorimi i praktikave mashtruese që 
në masë të madhe zvogëlojnë aftësinë e konsumatorit për të marrë një 
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vendim të bazuar në informacion të plotë të shitësit dhe ndikon te 
konsumatori që të merr një vendim të cilin në rrethana tjera nuk do ta 
merrte;  

1.14. Reklama e mallrave dhe shërbimeve - çdo reklamë apo publikim në çdo 
formë brenda profesionit apo të veprimtarisë së tij tregtare ose shërbyese, 
duke u fokusuar në promovimin e një malli apo shërbimi;  

1.15. Çmimi i mallit për njësi - çmimi përfundimtar, përfshirë TVSH-në dhe të 
gjitha taksat e tjera, për një kilogram, një litër, një metër, një metër katror, 
një metër kub të mallit, ose për një njësi të veçantë matëse si pjesë e njësive 
matëse ligjore, të aplikuara në Republikën e Kosovës për tregtimin e 
mallrave specifike;  

1.16. Ftesë për të blerë - çdo formë të komunikimit të prodhuesit, shitësit apo 
ofruesit të shërbimeve me konsumatorin ku përshkruhen karakteristikat bazë 
të mallit dhe çmimit të tij, e cila i jep konsumatorit mundësi për të blerë 
mallin;  

1.17. Ndikim i padrejtë - shfrytëzimin e dominimit tek konsumatori dhe 
përdorimin e presionit, duke e shtyrë atë që të marrë një vendim të cilin nuk 
do ta merrte në kushte normale;  

1.18. Zgjidhja e konflikteve jashtë gjyqësorit - zgjidhja e kontratave ndërmjet 
konsumatorit, tregtarit dhe ofruesit të shërbimeve që rezulton nga shkelja e 
zakoneve, kodeve dhe normave të mirëfillta afariste për mallin ose 
shërbimet për të cilat konsumatori mund të ankohet në gjykatat e arbitrazhit 
për zgjidhjen e tyre për mbrojtjen e të drejtave të tyre të garantuara me këtë 
ligj dhe ligjet tjera në fuqi;  

1.19. Shërbime publike - shpërndarja e energjisë elektrike, furnizimin me energji 
elektrike, furnizimin me ngrohje, furnizimin me ujë, trajtimin e ujërave të 
zeza dhe të kullimit, transportimin e udhëtarëve në transportin publik, 
shërbimet postare dhe të telekomunikacionit, shërbimet shëndetësore, 
pastrimin e hapësirave publike, asgjësimin e mbeturinave, mirëmbajtjen e 
varrezave.  

1.20. Kredi dhënës – secili institucion financiar i autorizuar për dhënien e 
kredive sipas ligjit në fuqi nga Banka Qendrore e Kosovës - BQK;  

1.21. Ministria – MTI –ministria përkatëse për tregti dhe industri.  
1.22. Kontratë – marrëveshje e dy a më shumë subjekteve që ka për qëllim të 

krijoj, ndryshoj ose shuaj një marrëdhënie juridike të detyrimit.  
1.23. Diskont – shitje e një malli me një çmim më të lirë se çmimi bazë të cilën 

tregtari e lejon për një mall të caktuar, në raste të caktuara.  
1.24. Eksponate – sendet unikate të rralla siç janë dokumentet e vjetra, pikturat, 

freskat, ikonat e armët e ndryshme, suveniret, të cilat kanë vlera artistike, 
historike, etnologjike dhe arkeologjike.  

 
Neni 4 

Të drejtat e konsumatorit 
 
1. Ky ligj garanton këto të drejta themelore të konsumatorëve:  

1.1. të drejtën për të mbrojtur interesat ekonomike të konsumatorit;  
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1.2. të drejtën për të mbrojtur nga rreziku jetën, shëndetin dhe pronën;  
1.3. të drejtën për mbrojtje ligjore të konsumatorit;  
1.4. të drejtën për tu ankuar;  
1.5. të drejtën për kompensim në raste të caktuara edhe për dëmshpërblim;  
1.6. të drejtën për informim dhe edukim të konsumatorit;  
1.7. të drejtën për shfrytëzimin e shërbimeve publike;  
1.8. të drejtën e organizimit në shoqata të konsumatorit për të mbrojtur interesat 

e tyre;  
1.9. të drejtën për të përfaqësuar interesat e tyre;  
1.10. të drejtën për të marr shërbime në gjuhën e tij në përputhje me ligjin për 

përdorimin e gjuhëve zyrtare sipas ligjit në fuqi.  
 

Neni 5 
Detyrimet e shitësit 

 
1. Shitësi përmbush detyrimet ndaj konsumatorit në përputhje me dispozitat e këtij 

ligji, ligjeve dhe akteve tjera nënligjore.  
2. Shitësi me kërkesë të konsumatorit pas konstatimit të të metave të mallit detyrohet 

të bëj zëvendësimin e mallit ose kthimin e të hollave të paguara për mallin, ose me 
pëlqimin e konsumatorit të ul çmimin për të kompensuar mangësitë ose të metën e 
mallit.  

3. Shitësi për shkak të mangësive në shërbimet e kryera, me kërkesën e konsumatorit 
është i detyruar për t’ia kthyer shumën e paguar për shërbimin, të eliminojë 
mangësitë në shërbimet e ofruara, apo të zbret çmimin sipas kontratës me 
konsumatorin.  

4. Konsumatori sipas paragrafit 2. dhe 3. këtij neni, mund të kërkojë kthimin e 
shumës së paguar vetëm nëse i kishte dhënë më parë shitësit një afat të arsyeshëm 
për eliminimin e të metave të mallit ose shërbimit për përmbushjen e kontratës.  

5. Në rast të kontesti gjyqësor apo jo gjyqësor mangësitë e mallit apo shërbimit të 
kryer vërtetohen me anë të dëshmisë së ekspertit gjyqësor ose me ndihmën e një 
vlerësuesi tjetër të certifikuar. Shpenzimet e ekspertizës do ti mbuloj konsumatori 
ose tregtari, në varësi të rezultatit të ekspertizës.  

6. Nëse shitësi gjatë periudhës së garancionit nuk mund të riparoj mallin e dëmtuar 
për të cilin ka dhënë garancionin, atëherë detyrohet që konsumatorit t'i japë mallin 
e ngjashëm apo t’ia kthej mbrapa të hollat me dëmshpërblim.  

 
Neni 6 

Kërkesat e sigurisë së përgjithshme të mallrave dhe shërbimeve 
 
1. Prodhuesit dhe shitësit duhet të vendosin në treg mallra të sigurta, në përputhje me 

ligjin për sigurinë e përgjithshme të produkteve dhe ligjin për kërkesat teknike për 
produkte dhe vlerësim të konformitetit.  

2. Ofruesit e shërbimeve duhet të ofrojnë shërbime të sigurta, duke marrë parasysh:  
2.1. karakteristikat e shërbimit;  
2.2. efektin e shërbimit mbi mallrat dhe shërbimet e tjera;  
2.3. paraqitjen e shërbimeve, paralajmërimet ose informacionin në lidhje me 

shërbimet; duhet të jenë në gjuhët zyrtare sipas ligjit në fuqi;  
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2.4. kategoritë e konsumatorëve të rrezikuar, kur përdorin shërbimin, veçanërisht 
fëmijët dhe të moshuarit si konsumatorët me ndjesi të veçantë ndaj disa, 
mallrave dhe shërbimeve ndaj të sëmurit;  

2.5. rreziqet e mundshme që mund të shkaktojë shërbimi nëse nuk përdoret siç 
duhet.  

 
KREU II 

SHITJA E MALLRAVE DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE 
 

Neni 7 
Kushtet e shitjes së mallrave dhe ofrimit të shërbimeve 

 
1. Ekspozimi i mallit i cili në pikën e shitjes paraqitet si eksponat, nuk konsiderohet 

ofertë dhe tregtari mund të refuzojë shitjen e atij malli. Ofruesi i shërbimeve mund 
të refuzojë shërbimin që është subjekt i biznesit të tij, varësisht nga rrethanat 
specifike të rastit.  

2. Shitësi duhet të ofroj kushtet e shitjes së mallrave apo shërbimeve në mënyrë të 
qartë, të dukshme dhe të lexueshme dhe ti paraqes në momentin e ekspozimit të 
tyre në hapësirën e shitjes. Kushtet e veçanta për kategori të caktuara të 
konsumatorëve që ofron tregtari, për mallin e caktuara duhet të jenë të qarta, të 
dukshme dhe të lexueshme dhe të shfaqen në momentin e shfaqjes së tyre në pikat 
e shitjes së këtyre mallrave.  

3. Shitësit i ndalohet publikimi i të dhënave apo çfarëdo informacioni personal për 
konsumatorin, ndonjë palë të tretë pa pëlqimin dhe autorizimin me shkrim të 
konsumatorit, përveç me vendim të gjykatës kur informatat i nevojiten organeve 
kompetente për hetimin e rasteve.  

4. Ofruesi i shërbimeve për çdo riparim dhe mirëmbajtje të mallrave duhet t’i lëshojë 
një faturë konsumatorit me përshkrim të shërbimeve dhe të materialeve të 
përdorura për riparim. Fatura duhet të nënshkruhet nga ofruesi i shërbimeve dhe 
konsumatori dhe një kopje e faturës duhet t’i dorëzohet konsumatorit.  

5. Në rastet e përcaktuara në paragrafin 4. këtij neni, nëse paraqitet nevoja për 
riparim apo punë shtesë apo instalimin e komponentëve të nevojshme, ofruesi i 
shërbimeve duhet të marrë pëlqimin me shkrim nga konsumatori, ose me anë të 
komunikimit në largësi, nëse kostoja e shërbimit rritet.  

 
Neni 8 

Ankesat e konsumatorëve ndaj shitësve ose ofruesve te shërbimeve 
 
1. Konsumatori për çdo ankesë mund ti drejtohet strukturave përgjegjëse për 

mbrojtjen e konsumatorit në MTI.  
2. Konsumatori mund ta bëjë ankesën përmes qendrës së thirrjeve (telefonike) apo në 

formë elektronike apo edhe në formë të shkruar.  
3. Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit detyrohet që në afatin prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga pranimi i ankesës që ta njoftoj konsumatorin lidhur 
me ankesën e tij. 
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Neni 9 
Vendosja e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve 

 
1. Shitësi duhet të vendos qartë, dukshëm dhe lexueshëm çmimin e shitjes me pakicë 

dhe shumicë dhe çmimin për njësi të mallrave apo shërbimeve të ofruara.  
2. Çmimi me pakicë dhe shumicë përfshin çmimin përfundimtar për çdo mall apo 

shërbim, ose për një sasi të caktuar të mallrave, duke përfshirë tatimin mbi vlerën e 
shtuar.  

3. Shitësi duhet ti garantoj konsumatorit se çmimi i paguar do të jetë i njëjtë me 
çmimin e ekspozuar sipas paragrafit 2. të këtij neni.  

4. Çmimi për njësi matëse do të thotë çmimi përfundimtar për njësi matëse, çmimi për 
kilogram, litër, metër, metër katror, metër kub të mallit ose disa njësi të tjera matëse 
duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar konformë paragrafit 2. të këtij neni.  

5. Për mallrat e papaketuara, refuz çmimi për njësi matëse të mallit të ofruara në treg 
vendoset pranë mallit.  

6. Për mallrat e para-paketuara, është e mjaftueshme vendosja e çmimit neto për njësi 
në qoftë se me rregullat tjera të veçanta në të dhënat për peshën neto, nuk është 
përcaktuar ndryshe.  

7. Çmimi i shitjes me pakicë dhe çmimi për njësi të para-paketuara i mallrave do të 
vendoset në ose pranë mallit, paketimit ose pikës së shitjes si dhe në rafte. Përveç 
çmimit sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk lejohet kurrfarë çmimi tjetër, përveç në 
rastin e shitjes me aksion, uljes se çmimit apo me rastin e falimentimit të kompanisë.  

8. Shitësi duhet të vendos çmimin në mënyrë që të mos dëmtojë mallin.  
9. Dispozitat e paragrafit 8. të këtij neni nuk do të zbatohen për ankande publike dhe 

shitjen e veprave të artit, veprave antike si dhe shërbimeve të rregulluara me aktet 
tjera në fuqi.  

 
Neni 10 

Çmimet në reklama 
 
Çmimi me pakicë i mallrave apo shërbimeve dhe çmimi për njësi i mallit që publikohet 
në reklama, duhet të jetë i njëjtë me çmimin e përcaktuar konform dispozitave të nenit 
9 të këtij ligji. 
 

Neni 11 
Pagesa e detyrimeve financiare 

 
Detyrimet financiare që konsumatori paguan përmes bankës, postës apo institucioneve 
tjera financiare do të konsiderohen të paguara në datën kur institucioni i tillë të marrë 
urdhërpagesën e konsumatorit. 
 

Neni 12 
Fatura 

 
1. Shitësi për çdo mall të shitur ose shërbim të ofruar për konsumatorin duhet të jap 

faturë e cila duhet të jetë e saktë, e pashlyeshme, e qartë, e dukshme dhe e 
lexueshme në letër apo formë elektronike.  
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2. Shitësi i mundëson konsumatorit për të kontrolluar sasinë e faturuar në lidhje me 
mallin e blerë apo shërbimin e ofruar.  

3. Shitësi duhet t’u përmbahet kushteve të deklaruara dhe çmimit të shitjes me 
pakicë.  

4. Faturimi nuk lejon pagesë plotësuese përveç asaj që është cekur në faturë.  
5. Çmimet administrative dhe çmimet e shërbimeve publike si energjia, uji dhe 

shërbimet e telekomunikimit rregullohen me ligje të tjera.  
6. Për shërbime tjera si transporti i udhëtarëve duhet të jepet faturë ose biletë 

individuale.  
 

Neni 13 
Etiketa 

 
1. Shitësi i mallrave dhe/apo shërbimeve duhet të sigurojë që mallrat që shet të jenë të 

pajisura me etiketë, e cila përmban informacione për prodhuesin dhe adresën e tij, 
emërtimin e mallit, sasinë, përbërjen, cilësinë, datën e prodhimit, afatin dhe 
mënyrën e përdorimit, mirëmbajtjes si dhe rrezikshmërinë nëse ekziston.  

2. Informacioni për etiketim për mallrat ushqimore rregullohet me akt nënligjor.  
3. Shitësi nuk ka të drejtë të heqë ose të ndryshojë etiketën e mallit apo informacionet 

e tjera lidhur me mallrat e dhëna nga prodhuesi dhe/ose furnizuesi.  
4. Nëse natyra e mallit nuk e lejon vendosjen e etiketës, shitësi është i detyruar të 

sigurojë, sipas kërkesës së konsumatorit, informacionin në përputhje me paragrafin 
1. të këtij neni, në mënyrë tjetër apo edhe përmes paraqitjes së dokumenteve 
përkatëse.  

5. Shitësi me rastin e vendosjes në treg të mallit detyrohet të vendos etiketën, në të 
gjitha mallrat e paketuara.  

6. Për mallrat e papaketuara, refuz duhet të siguroj një udhëzues të përgatitur nga 
prodhuesi për mënyrën e përdorimit më të lehtë dhe më të sigurt, pastaj ti ofroj 
garancionin, udhëzime teknike, listën për serviset e autorizuara, një listë për 
paralajmërim nga rreziqet e mundshme gjatë përdorimit dhe një deklarate të 
konformitetit të mallrave  

7. Etiketa duhet të jetë e shkruar qartë, dukshëm dhe e lexueshme në gjuhët zyrtare 
sipas ligjit në fuqi.  

8. Përkthimi i të dhënave në gjuhët zyrtare sipas ligjit në fuqi, të vendosura në etiketë 
nga prodhuesi, për të bërë më të lehtë informimin e konsumatorit lidhur me 
sigurinë e përdorimit të mallit, në paragrafin 1. të këtij neni duhet të jetë identike 
me origjinalin.  

 
Neni 14 

Paketimi 
 
1. Paketimi duhet të jetë i sigurt për shëndetin, forma e paketimit duhet të përshtatet 

me peshën e mallit dhe nuk duhet të shkaktoj tek konsumatori huti pesha dhe 
madhësia e mallit të cilat duhet të jenë në përputhje me rregulloret e veçanta për 
përshkrimin e recetave të udhëzuesit për paketim.  

2. Në rastin e mbështjelljes se ambalazhit me letër të veçantë dhe dekorime të tjera, 
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çmimi i mallrave të paketuara duhet të paraqitet në mënyrë të qartë, dukshëm dhe 
lexueshëm.  

3. Qeset të cilat përdoren për bartjen e mallrave të blera që kanë logon e plotë ose të 
pjesshme, markë tregtare, slogan ose emrin e prodhuesit ose tregtari do të 
konsiderohen materiale promovuese dhe nuk i llogaritet konsumatorit për pagesë.  

4. Shitësi duhet t’i mundësoj konsumatorit kthimin e ambalazhit të cilën e ka paguar 
kur e ka blerë mallin si dhe t’ia kthejë shumën që e ka paguar për ambalazhin.  

 
Neni 15 

Premtimi i fitimit 
 
Shitësi i cili me rastin e ofrimit të mallit apo shërbimit për Konsumatorin premton një 
shpërblim, në momentin e përfundimit të lojës shpërblyese konsumatori të cilit i 
komunikohet se është fitues i një çmimi, ai është i detyruar të ja dorëzoj shpërblimin e 
premtuar konform ligjit për lojërat e fatit. 
 

Neni 16 
Mesazhet përmes materialeve reklamuese 

 
1. Është e ndaluar lënja e mesazheve apo materiale reklamuese në kutitë postare dhe 

në derë, në qoftë se konsumatori e ka vendosur ndalesën e shkruar qartë për të mos 
i vendosur ato.  

2. Shpërndarja e mesazheve dhe materialeve tjera reklamuese është përgjegjësi e 
tregtarit lidhur me cilësinë e mallrave dhe shërbimeve të cilat i reklamon përmes 
këtyre mesazheve.  

3. Përcjellja e mesazheve publike reklamuese nga telefonia mobile dhe posta 
elektronike, duhet të këtë trupin e mesazhit për mundësinë e anulimit te abonimit.  

 
KREU III 

NJOFTIMI PËR MALLIN 
 

Neni 17 
Deklaracioni i mallit 

 
1. Deklaracioni është i detyrueshëm të vendoset në çdo mall dhe duhet të paraqitet 

me shkrim dhe shenja lidhur me specifikat e mallit që kanë të bëjnë me shenjën 
tregtare, markën tregtare, emri i markës, shenja ose simboli në lidhje me mallin 
dhe të vendosen në etiketë, në paketim ose dokumentet dhe informacionet 
përcjellëse për mallin.  

2. Deklaracioni i mallit, duhet të përmbajë këto informacione:  
2.1. emrin e prodhuesit të mallit dhe emri me të cilin shitet malli;  
2.2. llojin, modelin, njësinë matëse dhe etiketën e mallit dhe së paku një 

specifikë të rëndësishme që e veçon atë mall.  
2.3. datën e prodhimit dhe afatin e skadimit;  
2.4. për mallrat vendore, emrin dhe adresën e prodhuesit dhe vendin e origjinës;  
2.5. për mallrat e importuara, emrin dhe adresën e importuesit dhe vendin e 

origjinës së prodhuesit.  
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3. Vendosja e informatave në deklaracion sipas paragrafit 2. të këtij neni rregullohet 
me akt nënligjor.  

4. Përjashtimisht dispozitat e paragrafit 2. të këtij neni nuk zbatohen për mallrat të 
cilat janë të rregulluara me dispozitat e ligjve tjera në fuqi.  

5. Emrin e prodhuesit të mallit sipas nën-paragrafit 2.1. të paragrafit 2. të këtij neni 
sipas të cilit malli i cili shitet duhet ti vendoset shenja ose përshkrimi i mallit, 
përdorimi i saktë për të mundësuar njohjen e konsumatorit me mallin e kërkuar i 
cili dallohet nga mallrat tjera të ngjashme me të cilat ajo mund të zëvendësohet.  

6. Adresa e plotë nga paragrafi 2. i këtij neni detyrimisht duhet të përmbajë vendin, 
rrugën dhe numrin e shtëpisë, numrin e telefonit, faksit adresën elektronike nëse 
ato ekzistojnë.  

7. Vendi i origjinës referuar në nën-paragrafët 2.4. dhe 2.5. të paragrafit 2. të këtij 
neni do të konsiderohet vendi ku malli është prodhuar apo vendi në të cilën mallit i 
është nënshtruar një procesi i cili ka ndryshuar ndjeshëm specifikat e atij malli 

 
Neni 18 

Njoftimi për përmbajtësit e mallit 
 
1. Njoftimi për përmbajtjen e mallit duhet të vendoset në mall ose paketim. 

Përgjegjësin për të dhënat e vendosura në mall apo paketim e bartë shitësi.  
2. Të gjitha informacionet me të dhënat për mallin nga paragrafi 2. neni 17 i këtij ligji 

duhet të jenë të qarta, të dukshme, të lexueshme dhe të shkruara në gjuhën shqipe 
dhe nuk përjashton mundësinë e përdorimit të njëkohshëm të gjuhëve të tjera 
zyrtare si dhe shenja të kuptueshme për konsumatorin. Për të dhënat mbi 
përmbajtjen e mallit përgjegjës është prodhuesi, kurse për ato të importuara 
përgjegjës është importuesi.  

3. Të dhënat për përmbajtën e mallit duhet të jenë të qarta, të dukshme, të 
kuptueshme, të lexueshme, të pashlyeshme dhe nuk duhet të mbulohet me ndonjë 
tekst tjetër.  

4. Për të dhënat mbi përmbajtjen e mallrave të pa paketuara, refuz, njoftimi duhet të 
vendoset pranë paketimit në të cilën malli është vendosur ose në pikën e shitjes në 
qoftë se malli nuk kërkon kushte të veçanta të sigurisë nga prishja.  

5. Njoftimi i mallit duhet të jetë i theksuar në mënyrë që të mos dëmtojë mallin.  
 

KREU IV 
SHITJA ME AKCION, ZBRITJA E ÇMIMEVE, SHITJA NË TREGJET 

E HAPURA DHE SHITJA E MALLRAVE ME DEFEKTE 
 

Neni 19 
Shitja me aksion dhe diskont 

 
1. Shitja përmes Aksionit mund të realizohet për sasi të caktuar të një malli nga një 

prodhues në një kohë dhe vend të veçantë, me një çmim më të ulët se çmimi i këtij 
malli në një shitje të rregullt.  

2. Në raste të shitjes sipas paragrafit 1. të këtij neni, pranë mallit ose afër tij duhet të 
vendoset njoftimi i qartë, i dukshëm dhe i lexueshëm i shënuar me "Akcion" ose 
"shitje Akcion".  
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3. Në raste të shitjes me diskont të një malli me çmim më të lirë se çmimi bazë të 
cilën tregtari e lejon për një mall të caktuar në raste të caktuara, pranë mallit ose 
afër tij duhet të vendoset njoftimi i qartë, i dukshëm dhe i lexueshëm i shënuar me 
"shitje me diskont".  

 
Neni 20 

Zbritja e çmimeve - lirimi i mallit 
 
1. Malli që shitet me zbritje, ose zbritja sezonale duhet të jetë shënuar qartë, dukshëm 

dhe lexueshëm. Çmimet e zbritura duhet të vendosen nën ose mbi çmimet e para.  
2. Përqindja e uljes së çmimit të shpallur në njoftimin për zbritjen, çdoherë kur 

kërkohet strukturat përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut duhet të argumentohet nga 
shitësi me dokumentacionin përkatës si:  
2.1. çmimi paraprak; dhe,  
2.2. dëshmi për zbritjen e saktë të çmimit në përqindje.  

3. Në çmimet e mallit te shitja me zbritje apo lirim, zbatohen dispozitat e nenit 9 të 
këtij ligji.  

4. Shitja sipas paragrafit 1. këtij neni, konsiderohet shitje e mallrave me çmim të 
zbritur në raste aksioni, pastrim stoku ose kur tregtari ndërprenë biznesin e tij, apo 
kur në dyqane me pakicë është ndaluar shitja e mallrave të caktuara nga strukturat 
përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.  

5. Zbritja sipas paragrafit 1të këtij neni konsiderohet shitja e mallrave me një çmim të 
zbritur pas sezonit të fundit, shitja e mallrave të dëmtuara, shitja e rastit, shitja në 
panaire dhe në dyqane të specializuara, pavarësisht nga arsyet për uljen e çmimeve.  

 
Neni 21 

Zbritjet e çmimeve para afatit të skadencës 
 
Mallrat që janë në shitje, para përfundimit të afatit të skadencës duhet të ndahen nga 
mallrat tjera dhe pranë atyre mallrave duhet të vendoset njoftimi i qartë, i dukshëm dhe 
i lexueshëm mbi afatin e përdorimit të fundit, ku duhet të duket qartë mbishkrimi 
“Përdoret deri më”. 
 

Neni 22 
Ndarja e mallrave që janë me zbritje 

 
Shitësi duhet ti ndaj fizikisht mallrat të cilave u ka zbritur çmimin, nga mallrat tjera të 
cilat nuk janë liruar, dhe të vendos pranë tyre ose në to qartë, dukshëm dhe lexueshëm 
njoftimin se bëhet fjalë për lirim apo zbritje çmimi. 
 

Neni 23 
Shitja e mallrave me mangësi, gabime dhe defekte 

 
Nëse shitësi shet një mall me mangësi, gabime apo defekte, malli i tillë duhet të jetë i 
ndarë fizikisht nga mallrat e tjera dhe në mënyrë të qartë, të dukshme dhe të lexueshme 
duhet shënuar në mall dhe ta njoftoj konsumatorin lidhur me gabimin apo defektin e 
atij malli. 
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KREU V 
SHËRBIMET PUBLIKE QË I OFROHEN KONSUMATORIT 

 
Neni 24 

Shërbimet publike 
 
1. Shitja e shërbimeve publike konsumatorëve, duhet të llogaritet sipas harxhimeve 

reale kur natyra e shërbimeve e lejon këtë.  
2. Shërbimi i leximit të njehsorëve matës është pa pagese, përveç në rastet kur këtë e 

kërkon konsumatori. Kur shpenzimet për shërbimin e leximit shtesë janë të 
rregulluara me rregullore të veçanta, atëherë vlejnë dispozitat tjera.  

3. Shërbimi i leximit të njehsorëve matës bëhet pa pagesë me përjashtim nëse konsumatori 
kërkon lexim jashtë afatit të paraparë me rregulloret e rregullatorit përkatës.  

4. Shitësi do të njoftoj konsumatorin paraprakisht me të gjitha kushtet e shërbimeve 
publike dhe ato kushte ti publikoj në media elektronike dhe të shkruara.  

5. Në komisionin për shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve në kuadër të operatorëve 
ekonomik të cilët ofrojnë shërbime publike duhet përfshihen përfaqësues nga Zyra 
për mbrojtjen e konsumatorit, Shoqatat e konsumatorit dhe komuniteti.  

6. Operatorët që ofrojnë shërbimet e telefonisë mobile SMS-, pa konfirmimin e palës, 
janë pa pagesë.  

 
Neni 25 

Kyçja në rrjetin e shpërndarjes 
 
Ofruesi i cili ofron shërbim publik përmes rrjetit të shpërndarjes duhet ti lejojë 
konsumatorit qasje në rrjetin e shpërndarjes dhe përdorimit të lidhjes se rrjetit dhe të 
ofrojë shërbime në përputhje me rregulloret e veçanta, kontratat e koncesionit ose 
akteve tjera të qeverisjes lokale në territorin e së cilës shërbimi ofrohet, me kushte jo-
diskriminuese dhe i njohur sipas kushteve të kontratës. 
 

Neni 26 
Ndërprerja e shërbimeve 

 
1. Nëse ofruesit të shërbimeve publike, i kundërshtohet përllogaritja e shërbimit në 

cilëndo procedurë gjyqësore, ndërsa konsumatori i paguan rregullisht të gjitha faturat e 
pakontestueshme, ofruesi i shërbimit publik nuk ka të drejte t’ia ndërpres konsumatorit 
shërbimin deri në përfundimin e procedurës gjyqësore ose jashtë gjyqësore.  

2. Nëse ofruesi i shërbimeve publike ka ndërprerë ofrimin e shërbimit përpara se 
operatori të jetë njoftuar nga konsumatori për procedurën e ngritur sipas paragrafit 
1. të këtij neni. Operatori është i detyruar të ofrojë shërbime deri në vendimin e 
gjykatës.  

 
Neni 27 

Ruajtja e cilësisë së shërbimeve 
 

Ofruesi i shërbimeve i cili ofron shërbime publike duhet të ruajë cilësinë e shërbimeve 
publike në pajtim me këtë ligj, ligjet dhe aktet tjera nënligjore në fuqi. 
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Neni 28 
Sigurimi i qasjes dhe cilësisë së shërbimeve 

 
1. Ofruesit e shërbimeve publike janë të detyruar të sigurojnë shërbime konsumatorit, 

secili brenda fushëveprimit të tyre, duke marrë parasysh, sigurinë, furnizimin me 
rregull, përveç në rastin e avarive të ndikuara nga faktorët natyror, cilësinë e 
shërbimeve publike dhe që të ofroj qasje në shërbimet publike për të gjithë 
konsumatorët.  

2. Ofruesi i shërbimeve publike detyrohet t’i kompensoj dëmin eventual konsumatorit 
në rast të ofrimit të shërbimit jo cilësor dhe jo adekuat.  

 
Neni 29 

Faturimi i energjisë, ujit dhe shërbimeve të telekomunikacionit 
 
1. Faturimi i energjisë dhe i ujit llogaritet në bazë të konsumit real të lexuar në 

njehsorin e konsumatorit.  
2. Mënyra e matjes dhe e llogaritjes të energjisë dhe ujit rregullohet me ligje dhe akte 

tjera nënligjore.  
3. Furnizuesi detyrohet që konsumatorit t’ia mundësojë paraprakisht njoftimin me të 

gjitha kushtet e konsumit të energjisë dhe ujit.  
4. Furnizuesi duhet të paraqesë në faturë shënimet që i mundësojnë konsumatorit 

kontrollin e sasisë dhe vlerës për konsumin e energjisë dhe ujit.  
5. Furnizuesi është i detyruar t’u përmbahet standardeve të shkruara të cilësisë dhe 

vazhdueshmërisë së shërbimeve të energjisë dhe ujit.  
6. Faturimi i energjisë dhe ujit duhet të llogaritet në bazë të konsumit real dhe 

vlerësohet nëpërmjet njësoreve të kalibruar.  
7. Furnizuesi i shërbimeve të telekomunikimit duhet që për kryerjen e shërbimeve t’ia 

dorëzoj faturën konsumatorit, e cila përmban shënime të nevojshme për llogarinë e 
shumës së përgjithshme që e detyron konsumatorin të paguaj vlerën, taksën si dhe 
shumën e përgjithshme të llogaritur në Euro.  

8. Shërbimet publike shëndetësore, arsimore rregullohen me ligje të veçanta.  
 

KREU VI 
PAGESA ME PARADHËNIE 

 
Neni 30 

Pagesat me paradhënien 
 
1. Nëse një shitës me pakicë i cili kushtëzon blerjen e mallrave, apo ofrimin e 

shërbimeve me parapagime të pjesshme ose të plota një herë ose me këste është i 
detyruar që në kohë ti përmbush detyrimet ndaj konsumatorit, në të kundërtën 
detyrohet të paguaj një normë interesi për paradhënien për gjithë periudhën nga 
data e pranimit të paradhënies deri në datën e dorëzimit të mallrave.  

2. Dispozitat e paragrafit 1. Të këtij neni do të zbatohen në rastin kur shitësi nuk 
mund t’ia ofroj mallin ose shërbimin e kontraktuar në afatin e paraparë në kontratë.  
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KREU VII 
KONTRATAT E LIDHURA JASHTË OBJEKTIT TË SHITËSIT 

 
Neni 31 

Kontratat derë me derë 
 
1. Shitësi jashtë lokaleve të tij mund të lidh kontrata derë më derë me konsumatorin 

në shtëpinë apo në vendin e tij të punës.  
2. Dispozitat e këtij neni vlejnë për kontratat për të cilat konsumatori ka pranuar 

ofertën për lidhjen e kontratës në kushte të ngjashme me ato të përcaktuara në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Shitësi i cili lidhe një kontratë sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet t’i legjitimohet 
konsumatorit me kartën e identifikimit.  

 
Neni 32 

Njoftimi për të drejtën e ndërprerjes së kontratës 
 
1. Me rastin e lidhjes së kontratës nga ky kapitull i këtij ligji, shitësi është i detyruar 

ta njoftoj konsumatorin me shkrim për të drejtën e tij për ndërprerjen e kontratës 
sipas nenit 33 të këtij ligji.  

2. Njoftimi duhet të përmbajë emrin e biznesit, adresën e tij, datën e njoftimit, 
informacionin e duhur për identifikimin e kontratës, logon e palëve kontraktuake, 
lëndën e kontratës dhe çmimin e saj si dhe afatin për ndërprerjen e kontratës, sipas 
paragrafit 1. të nenit 33 të këtij ligji.  

3. Njoftimi duhet t'i jepet konsumatorit jo më vonë se momenti i lidhjes së kontratës  
4. Në rast të kontestit, tregtari duhet të dëshmoj se konsumatorit në kohën e duhur i 

ka përcjell njoftimin sipas paragrafit 1. deri ne 3. të këtij neni.  
 

Neni 33 
Ndërprerja e kontratës 

 
1. Konsumatori ka të drejtë, pa dhënë asnjë arsye, në mënyrë të njëanshme të 

ndërpresë kontratën, brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga dita e pranimit të 
njoftimit me shkrim sipas nenit 32 të këtij ligji.  

2. Kontrata do të ndërpritet bazuar në njoftimin me shkrim për ndërprerjen.  
3. Kontrata ndërpritet kur tregtari ka marrë njoftimin me shkrim për ndërprerje.  
4. Konsiderohet se kontrata është ndërprerë, në kohë, nëse njoftimi për ndërprerje 

është drejtuar brenda afatit ligjor të referuar në paragrafin 1. të këtij neni.  
 

Neni 34 
Ndërprerja e kontratës në rast se njoftimi i të drejtës 

për të ndërprerë atë nuk është lëshuar 
 
Nëse konsumatori nuk është njoftuar për të drejtën e ndërprerjes së kontratës sipas 
nenit 32 të këtij ligji, e drejta e tij për të ndërprerë kontratën sipas nenit 33 të këtij ligji, 
nuk është e kufizuar në kohë. 
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Neni 35 
Pasojat e ndërprerjes së kontratës 

 
1. Në rast të ndërprerjes së kontratës, konsumatori ia kthen produktin shitësit dhe 

shitësi detyrohet ti bartë shpenzimet e shkaktuara.  
2. Konsumatori nuk përgjigjet për dëmin të cilin e ka pësuar shitësi për shkak të 

ndërprerjes së kontratës.  
3. Detyrohet shitësi që me së largu brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e marrjes së 

njoftimit me shkrim për ndërprerjen e kontratës, t’ia kthen konsumatorit shumën e 
plotë që ai ka paguar sipas kontratës, si dhe interesin e përcaktuar me një normë 
reale të caktuar nga bankat komerciale mbi depozitat në tre (3) muajt e fundit, duke 
filluar nga marrja e njoftimit me shkrim për ndërprerjen e kontratës.  

 
KREU VIII 

KONTRATAT E LIDHURA NË DISTANCË 
 

Neni 36 
Kontrata e lidhur në distancë 

 
Konsumatori lidh kontratë për mallin apo shërbimin me tregtarin, sipas një skeme 
organizimi shitjeje në largësi ose ofrim shërbimi nga tregtari, i cili, për qëllimet e 
kontratës, përdor ekskluzivisht një ose më shumë mjete të komunikimit në distancë, 
deri në çastin e lidhjes së kontratës. 
 

Neni 37 
Mjetet e komunikimit në distancë 

 
Mjete të komunikimit në largësi janë të gjitha mjetet të cilat pa praninë fizike të 
njëkohshme të të dyja palëve, mund të përdoren për lidhjen e kontratës përmes 
letërkëmbimit, materialit të shtypur, publicitetit në shtyp me formularë porosish, 
katalogut, postës elektronike, tregtisë elektronike, faksit, telefonit dhe televizionit. 
 

KREU IX 
SHËRBIMET FINANCIARE TË KONSUMATORIT 

 
Neni 38 

Kontrata për kredi konsumuese 
 
1. Kontrata për kredi konsumuese është çdo kontratë, ku kredi dhënësi i jep ose 

premton t’i japë një konsumatori një kredi, në formën e një pagese të shtyrë apo të 
afatizuar, huadhënie ose kontrata të tjera, të ngjashme financiare.  

2. Kontratat për kushtet mbi bazën e vazhdueshmërisë së një shërbimi apo të 
furnizimit me mallra të të njëjtit lloj dhe në të njëjtën sasi, ku konsumatori ka të 
drejtën e pagesës për zgjatjen e këtyre kushteve nëpërmjet kësteve, nuk do të 
vlerësohen si kontrata kredie.  

3. Kontratat e mëposhtme përjashtohen nga fusha e veprimit të Kreut IX të këtij ligji  
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3.1. që janë të siguruara me anë të hipotekës ose nga ndonjë sigurim tjetër i 
krahasueshëm, që përdoret zakonisht mbi pronën e paluajtshme, apo të 
siguruara nëpërmjet një të drejte që lidhet me pronën e paluajtshme;  

3.2. qëllimi i të cilave është fitimi/marrja ose ruajtja e të drejtave të pronësisë 
mbi tokën ose mbi ndërtesa ekzistuese apo të projektuara;  

3.3. që përfshijnë një shumë totale të kredisë më pak se dyqind (200) Euro ose 
më shumë se shtatëdhjetë e pesëmijë (75.000) Euro;  

3.4. Kontratat e qirasë ose lizingut ku detyrimi për blerjen e objektit të kontratës 
nuk është përcaktuar në vetë kontratën ose në ndonjë kontratë të veçantë. 
Një detyrim i tillë do të prezumohet se ekziston, nëse është vendosur kështu 
në mënyrë të njëanshme nga kreditori;  

3.5. në formën e një mbitërheqje dhe ku kredia duhet të shlyhet brenda një 
muaji;  

3.6. ku kredia është dhënë pa interes dhe pa ndonjë detyrim/pagesë tjetër dhe 
kontratat e kredisë, sipas kushteve të të cilave kredia duhet të shlyhet brenda 
tre muajve dhe janë për t'u paguar vetëm detyrime me vlerë të vogël, të 
papërfillshme;  

3.7. ku kredia është dhënë nga punëdhënësi punonjësve të tij, si një veprimtari 
dytësore pa interes ose me një normë vjetore të përqindjes së 
pagesave/detyrimeve më të ulëta se ato që ekzistojnë në treg dhe që 
përgjithësisht nuk janë të ofruara për publikun;  

3.8. që janë rezultat i një zgjidhjeje të arritur në gjykatë ose përpara një autoriteti 
tjetër ligjor;  

3.9. që kanë të bëjnë me një pagesë të shtyrë, pa detyrime/pagesa, të një borxhi 
ekzistues;  

3.10. për lidhjen e të cilave konsumatorit i kërkohet që të depozitojë një send si 
siguri në ruajtje të kreditorit dhe ku përgjegjësia e konsumatorit është e 
kufizuar rreptësishtë me vlerën e atij sendi të lënë peng;  

3.11. që kanë të bëjnë me huat e dhëna ndaj një publiku të kufizuar, në bazë të një 
dispozite ligjore, me qëllim të interesit të përgjithshëm dhe me norma 
interesi më të ulëta se ato që ekzistojnë në treg, ose pa interes, apo në kushte 
të tjera që janë më të favorshme për konsumatorin se ato që ekzistojnë në 
treg dhe me norma interesi jo më të larta se ato që ekzistojnë në treg.  

 
Neni 39 

Informacioni para kontraktor për konsumatorin 
 
1. Kredi dhënësi i paraqet konsumatorit në formë të shkruar informacionin e duhur 

dhe kryesor, përpara lidhjes së kontratës së kredisë konsumuese, në mënyrë që ai të 
ketë njohuri të plota për transaksionin e lidhjes dhe ekzekutimit të kontratës, si dhe 
të ketë mundësi të zgjedhë ofertën më të leverdishme në treg.  

2. Informacioni parakontraktor përfshin:  
2.1. vlerën totale të kredisë ose kufirin e kredisë në rastet e mbitërheqjeve 

dhe/ose kartës së kredisë.  
2.2. kushtet për shfrytëzimin dhe tërheqjen e kredisë;  
2.3. kohëzgjatjen e kontratës së kredisë;  
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2.4. normën efektive të interesit me shpjegimet përkatëse për llogaritjen e saj;  
2.5. normën nominale të interesit (variabile ose fikse) dhe normën referente nëse 

është e aplikueshme mbi këtë normë interesi, si dhe periudhat, kushtet dhe 
procedurat për ndryshimin e saj;  

2.6. shumën e këstit, numrin e kësteve dhe periodicitetin e shlyerjeve të 
kësteve(pagesave), si dhe të paraqitet një plan i amortizimit të kredisë(plani 
i shlyerjes) duke përfshirë totalin e detyrimit(kryegjë dhe interes) për të 
gjithë kredinë;  

2.7. kushtet e përdorimit dhe të shlyerjes në rastin e mbitërheqjeve ose kartës së 
kredisë;  

2.8. mënyrën e njoftimit të konsumatorit në rastin e ndryshimit të kushteve të 
kontratës.  

2.9. koston e mbajtjes së një llogarie për kryerjen e transaksioneve për 
shfrytëzimin e kredisë dhe të pagesave, kostot e përdorimit të një karte apo 
mjeti tjetër pagesë për shfrytëzimin e kredisë dhe të pagesave, si dhe kostot 
tjera lidhur me transaksionet e pagesave;  

2.10. çdo kosto shtesë që është e detyrueshme për marrjen e kredisë;  
2.11. garancitë/kolateralin dhe sigurimin e kërkuar;  
2.12. ekzistencën e të drejtës së tërheqjes nga kontrata, periudhën gjatë të cilës 

mund të ushtrohet kjo e drejtë dhe procedurat për ushtrimin e kësaj të drejte; 
2.13. të drejtën për të shlyer kredinë para afatit, si dhe kostot që rrjedhin nga kjo, 

duke treguar shumën dhe metodën e llogaritjes;  
2.14. kushtet e penalizimint dhe interesin ndëshkues në rastin e pagesave që 

kryhen pasi u kalon afati, siç janë të zbatueshme në kohën kur u jepet ky 
informacion, si dhe penalizimet në rast të mos respektimit të kushteve 
dhe/ose afatet tjera të kontratës;  

2.15. detyrimin për konsumatorin në rast kur në kontratën për mbitërheqje 
parashikohet që kredia të shlyhet në çdo kohë me kërkesën e kreditdhënësit, 
me një këst të vetëm ose brenda një afati tremujor.  

2.16. kohën e vlefshmërisë së informacionit parakontraktor për konsumatorin;  
3. Kredi dhënësi i sugjeron konsumatorit llojin dhe shumën më të përshtatshme të 

kredisë, ndërmjet kredive që ofron, duke marrë parasysh gjendjen financiare 
dhe/ose aftësinë paguese të konsumatorit, avantazhet dhe disavantazhet që e 
shoqërojnë mallin e propozuar dhe qëllimin e kredisë;  

4. Kredi dhënësi me kërkesë të konsumatorit, plotëson kërkesat e informacionit 
parakontraktor të përcaktuar në paragrafin 2. të këtij neni, si dhe jep shpjegime 
shtesë, me qëllim që konsumatori të jetë në gjendje të merr vendimin e duhur;  

5. Kredi dhënësi informon konsumatorin në rastin e mosmiratimit të kredisë 
konsumuese të shoqëruar me arsyet përkatëse;  

6. Informacioni i shpalosur më lartë duhet të vihet në dispozicion për konsumatorin 
edhe në rastin kur ai hap llogari rrjedhëse dhe ka të drejtë që të përdorë shuma më 
të mëdha se sa gjendja e kësaj llogarie në formën e një mbitërheqje.  

 
Neni 40 

Informacioni kontraktor për konsumatorin 
 
1. Kontrata mbi kredinë konsumuese përfshinë elementet e mëposhtme:  
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1.1. qëllimi i kredisë;  
1.2. të dhënat e plota për identitetin dhe adresat e palëve kontraktuale;  
1.3. shumën totale të kredisë dhe kushtet për shfrytëzimin e saj  
1.4. afatin e maturimit të kredisë  
1.5. normën vjetore nominale të interesit, kushtet që përcaktojnë mënyrën e zbatimit 

dhe përllogaritjes së kësaj norme, çdo indeks ose normë referenc të zbatueshme, 
si dhe periudhat, kushtet dhe procedurat për ndryshimin e normës së interesit, 
duke përcaktuar dhe mënyrën e njoftimit të konsumatorit nëse norma vjetore 
është e ndryshueshme, dhe për çdo ndryshim të mundshëm; 

1.6. normën efektive të interesit dhe totalin e kostos së kredisë për konsumatorin, 
të llogaritur në kohën kur lidhet kjo kontratë kredie:  
1.6.1. të dhënat financiare dhe të gjitha supozimet e përdorura për 

llogaritjen e kësaj norme;  
1.6.2. kushtet sipas të cilave mund të ndryshojë kjo normë, ose  
1.6.3. në rastet kur është objektivisht e pamundur të jepet norma efektive e 

interesit, konsumatorit i jepet informacion i mjaftueshëm në 
kontratën e shkruar për kostot/shpenzimet e kredisë;  

1.7. çdo shpenzim që nuk përfshihet në llogaritjen e normës efektive të interesit, 
por që do të paguhet nga konsumatori në rrethana të caktuara duke treguar 
qëllimin si dhe shumën në rastet kur është e njohur;  

1.8. shuma e këstit, numrin dhe periodicitetin ose datat e çdo kësti (pagesë të 
konsumatorit) për të shlyer kredinë, dhe çdo shpenzim tjetër lidhur me 
dhënien dhe përdorimin e kredisë, të paraqitur në një plan shlyerje të kredisë 
(kryegjë dhe interes);  

1.9. koston e mbajtjes së një llogarie apo të përdorimit të një mjeti pagese për 
transaksionet e shfrytëzimit të kredisë dhe të shlyerjes/pagesave dhe kosto të 
tjera lidhur me transaksionet e pagesave;  

1.10. garancitë e vendosura për të siguruar ekzekutimin e kontratës së kredisë dhe 
sigurimin e jetës ose të pronës;  

1.11. të drejtën e tërheqjes nga kontrata e kredisë, sipas përcaktimit të nenit 44, të 
këtij ligji;  

1.12. të drejtën për shlyerjen e kredisë para afatit dhe të përfitimit të një reduktimi 
të kostos totale të kredisë;  

1.13. kostot, penalitetet si dhe procedurat dhe metodologjinë e llogaritjes së tyre, 
të cilat konsumatori duhet t’i paguajë në rastin e shlyerjes së pjesshme ose të 
plotë të kredisë, para afatit të maturimit;  

1.14. formën juridike të vendosjes së kolateralit, vlerësimin dhe mënyrën e vënies 
në ekzekutim të tij;  

1.15. penalitetet lidhur me mosrespektimin e detyrimeve kontraktore të cilat nuk 
janë përfshirë në llogaritjen e normës efektive të interesit, por të cilat 
paguhen nga konsumatori në rrethana të caktuara, si dhe përcaktimi i këtyre 
rrethanave. Në rast se dihet shuma e saktë e këtyre penaliteteve, që në 
momentin e lidhjes së kontratës jepen shumat respektive dhe në rast të 
kundërt, jepet metoda e përllogaritjes së tyre.  

2. Në rastin e kredisë konsumuese e cila shlyhet me këste, si pjesë të kontratës ose si 
aneks të saj, kredi dhënësi përfshinë edhe:  
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2.1. planin e shlyerjes së kredisë në momentin e dhënies së kredisë; dhe  
2.2. mënyrën e llogaritjes së normës efektive të interesit (duke përfshirë në 

llogaritje të gjitha pagesat e paracaktuara që konsumatori paguan në 
momentin e marrjes së kredisë dhe gjatë gjithë kohë vazhdimit të saj) duke 
dhënë një shembull të detajuar;  

3. Secili kredi dhënësi mund të përfshijë në kontratë me vullnetin e tij/saj edhe 
informacion tjetër shtesë, përveç informacionit të përcaktuar në paragrafin 1. dhe 
2. të këtij neni.  

 
Neni 41 

Kërkesa të përgjithshme mbi kontratat e kredisë 
 
1. Kontratat e kredisë që përbëjnë objektin e këtij Kreu të këtij ligji bëhen në të gjitha 

rastet me shkrim dhe një kopje e kontratës së nënshkruar nga palët i jepet 
personalisht konsumatorit në momentin e lidhjes së kontratës.  

2. Në rastin e çdo kontrate garancie që siguron shlyerjen e detyrimit që lind nga 
kontrata kryesore e kredisë, kopja e kontratës së garancisë dhe e kontratës së 
kredisë i jepet edhe garantuesit të kredisë, në rast se ky i fundit është një person i 
ndryshëm nga kredi marrësi.  

3. Një kontratë kredie konsumuese në çdo rast përcakton qartë kushtet e shfrytëzimit, 
qëllimin e përdorimit të kredisë si dhe kushtet dhe afatet e shlyerjes së kredisë, së 
bashku me penalitetet përkatëse.  

4. Kontrata e kredisë konsumuese duhet të përmbajë edhe një dispozitë të veçantë për 
periudhën që konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata sipas përcaktimeve 
të nenit 44 të këtij ligji.  

 
Neni 42 

Kërkesa të Veçanta për Kontratat e Mbitërheqjeve dhe për Kartelat e Kreditit 
 
1. Një kontratë mbitërheqje ose për kartë krediti përfshin informacionin e kërkuar 

sipas paragrafit 2. të nenit 40 të këtij ligji.  
2. Konsumatori informohet rregullisht por jo më pak se një herë në vit për gjendjen e 

llogarisë së tij, nëpërmjet një dokumenti “gjendja e llogarisë”(statement of 
account) që përmban informacionin e mëposhtëm:  
2.1. periudha së cilës i përket gjendja e llogarisë (data e fillimit dhe data e 

fundit);  
2.2. gjendja në fillim të periudhës;  
2.3. vlerat/shumat, si dhe datat përkatëse kur kredia është vënë në dispozicion të 

konsumatorit me përshkrimin përkatës;  
2.4. vlerat/shumat e pagesave dhe datat përkatëse kur janë kryer pagesat nga 

konsumatori, përshkrimi i veprimit/eve;  
2.5. normën e fundit të interesit të rënë dakord;  
2.6. çdo shpenzim/pagesë për interesat apo/dhe komisioni që është aplikuar 

përshkrimi përkatës; 
2.7. gjendja e llogarisë në fund të periudhës. 
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Neni 43 
E Drejta e tërheqjes nga kontrata e kredisë konsumuese 

 
1. Konsumatori ka të drejtën të tërhiqet nga kontrata e kredisë konsumuese pa dhënë 

ndonjë arsye për këtë qëllim, brenda një periudhe kalendarike katërmbëdhjetë (14) 
ditore. Ky afat fillon nga dita e arritjes së kontratës, ose nga data e nënshkrimit të 
kontratës nga palët.  

2. Përpara ushtrimit të kësaj të drejte konsumatori njofton kredi dhënësin për synimin 
e tij (brenda afatit të lartcekur prej katërmbëdhjetë (14) ditëve për t’u tërhequr nga 
kontrata e kredisë.  

3. Në qoftë se kredia është disbursuar dhe përfituar nga konsumatori dhe në qoftë se 
ky i fundit ushtron të drejtën për t’u tërhequr nga kontrata, kredi dhënësi njofton 
konsumatorin për shumën e kredisë që duhet t’i rikthehet nga konsumatori. Kjo 
vlerë përbëhet nga shuma e kryegjësë dhe interesit për ditët përkatëse, si dhe 
shpenzimet e mundshme të kredi dhënësit të krijuara nga veprime me palë të treta 
për efekt të disbursimit të kësaj.  

4. Shpenzimet e mundshme të kredi dhënësit të krijuara nga veprime me palë të treta 
për efekt të disbursimit të kësaj kredie, përfshihen në çdo rast në informacionin 
kontraktor, ndërsa interesi llogaritet mbi bazën e normës së interesit të rënë dakord.  

5. Nëse pala konsumatore përbëhet nga disa persona, dhe njëri prej tyre ushtron të 
drejtën për t’u tërhequr nga kontrata e kredisë konsumatore, sipas pikave të 
mësipërme të këtij neni, atëherë dhe personat e tjerë që përbëjnë palën 
konsumatore kanë të drejtën të tërhiqen nga kjo kontratë.  

6. Nëse një konsumator tërhiqet nga kontrata e kredisë, edhe personi që ka hyrë në 
detyrime kontraktore duke dhënë garanci për detyrimet e konsumatorit sipas kësaj 
kontrate, mund të tërheqë gjithashtu garancinë/të e vendosura prej tij për 
ekzekutimin e kësaj kontrate.  

 
Neni 44 

Të drejtat dhe detyrimet në rastet e shlyerjes/pagesës së kredisë 
para afatit të maturimit 

 
1. Konsumatori ka të drejtë të kryejë në çdo kohë, edhe para afatit të maturimit, 

shlyerje të pjesshme ose të plotë të detyrimeve të tij të lindura nga kontrata e 
kredisë konsumatore. Në këtë rast, kredi dhënësi duhet të bëjë një reduktim të 
kostos totale të kredisë. Ky reduktim konsiston në uljen e interesave dhe kostove të 
aplikuara mbi pjesën e pashlyer të kredisë, për periudhën e mbetur sipas kontratës 
së kredisë.  

2. Në rastin e shlyerjeve të kredisë para afatit, kredi dhënësi ka të drejtën për një 
kompensim të drejtë dhe objektiv, për kosto të mundshme të lidhura direkt me 
shlyerjen/et e kredisë para afatit, me kusht që shlyerja para afatit t’i përkojë një 
periudhe për të cilën norma e interesit është fikse, sipas përcaktimit në kontratën e 
kredisë.  

3. Nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi një (1) 
vit, kompensimi i përcaktuar në paragrafin 2. të këtij neni, nuk tejkalon dy (2) për 
qind të shumës së kredisë së paguar para afatit dhe nëse kjo periudhë nuk kalon një 
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(1) vit, kompensimi nuk tejkalon një (1) për qind të shumës së kredisë së paguar 
para afatit.  

4. Kompensimi për shlyerjet e parakohshme nuk aplikohet në rastet e mëposhtme:  
4.1. nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontrate sigurimi, e cila ka si qëllim 

shlyerjen e kredisë;  
4.2. për mbitërheqjet; dhe  
4.3. nëse shlyerja e kredisë para afatit i përkon një periudhe për të cilën norma e 

kredisë nuk është fikse.  
 

Neni 45 
Norma efektive e interesit 

 
1. Norma efektive e interesit të kredisë është kostoja totale e kredisë për 

konsumatorin, e shprehur si përqindje vjetore e shumës totale të kredisë.  
2. Mënyra e përllogaritjes së normës efektive të interesit dhe përkufizimi i 

elementeve të shfrytëzuara për llogaritjen e saj përcaktohen me aktet nënligjore të 
nxjerrura nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 46 

Ndërrimi i Kredi dhënësit 
 
Nëse bazuar në caktimin e kërkesave të kontratës vjen deri te ndërrimi i kredi dhënësit, 
konsumatori ka të drejtë të ja paraqes kredi dhënësit të ri të gjitha kundërshtimet që do ti 
kishte ndaj kredi dhënësit të vjetër, me përjashtim të kundërshtimeve tipike personale. 
 

Neni 47 
Shlyerjen e kredisë me instrumente tjera të pagesës 

 
1. Nëse është rënë dakord që konsumatori mund të shlyej shumën e kredisë përmes 

mjeteve tjera të pagesave jo me para të gatshme, kredi dhënësi duhet ti përdor këto 
mjete pagese vetëm për shlyerjen e kredisë.  

2. Nëse kredi dhënësi nuk vepron në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, do të jetë 
përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj konsumatorit.  

 
Neni 48 

Ndalimi i transferimit të të drejtave të Kredi dhënësit 
 
Kontratat mbi kreditë e konsumatorit nuk detyrojnë kredi dhënësin apo ndonjë palë të 
tretë të transferoj apo në interes të tij, të kufizoj të drejtat e tyre në rast të mos 
përmbushjes apo parregullsive të kontratës nga personi me të cilin ai ka lidhur kontratë 
që do të financohen nga kontrata e kredisë. 
 

Neni 49 
Detyrimet tjera për kreditë konsumuese 

 
1. Çdo publikim ose ofertë tjetër e shfaqur në njësitë tregtare, ku tregtari ofron 

produktet dhe/ose shërbime me kredi dhe me të cilën tregohet norma e interesit ose 
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çfarëdo shifre që lidhet me koston e kredisë, përmban edhe deklarimin e normës 
efektive të interesit.  

2. Ekzistenca e një kontrate kredie nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi të drejtat e 
konsumatorit ndaj furnizuesve të mallrave ose shërbimeve, të blera nëpërmjet një 
kontrate të tillë, në rastet kur mallrat ose shërbimet nuk janë furnizuar ose janë 
ndryshe, jo në përputhje me kushtet e kontratës për furnizimin e tyre.  

3. Kur konsumatori për blerjen e mallrave ose përfitimin e shërbimeve bëhet palë në 
një kontratë kredie me një person të ndryshëm nga furnizuesi i tyre dhe ekziston 
një lidhje e ngushtë tregtie ndërmjet kredi dhënësit dhe furnizuesit të mallit ose 
shërbimit, konsumatori ka të drejtën të kërkojë dëmshpërblim nga kredi dhënësi, 
kur mallrat ose shërbimet, objekt i kontratës së kredisë, nuk janë furnizuar ose janë 
ndryshe, jo në përputhje me kushtet e kontratës për furnizimin e tyre.  

 
KREU X 

KUSHTET E PADREJTA NË KONTRATAT E KONSUMATORIT 
 

Neni 50 
Kushtet e kontratave të padrejta 

 
1. Kontrata e cila nuk është negociuar individualisht, është e padrejtë në qoftë se 

shkakton pabarazi në të drejtat dhe detyrimet e palëve, që rrjedhin nga kontrata, në 
dëm të konsumatorëve.  

2. Kushti do të konsiderohet si i panegociuar individualisht, kur ai ka qenë hartuar më 
parë nga tregtari dhe konsumatori nuk ka qenë në gjendje të ndikojë në 
përmbajtjen e kushtit, veçanërisht në tekstin e kontratës standarde, të formuluar më 
parë nga tregtari.  

3. Kur tregtari argumenton se një kusht standard ka qenë i negociuar individualisht, 
përgjegjësia bie mbi konsumatorin.  

4. Kushti i padrejtë në kontratë do të vlerësohet duke marr parasysh:  
4.1. natyrën e mallrave dhe shërbimeve, për të cilat lidhet kontrata;  
4.2. kohën e lidhjes së kontratës;  
4.3. rrethanat aktuale të lidhjes së kontratës;  
4.4. kushte të tjera të kontratës ose kontratë tjetër, nga e cila është e varur.  

5. Vlerësimi i natyrës së padrejtë të kushteve nuk lidhet me objektin kryesor të 
kontratës, përshtatshmërinë e çmimeve ose pagesave të mallrave apo shërbimeve të 
furnizuara, nëse këto kushte janë paraqitur në një gjuhë të qartë e të kuptueshme.  

6. Të drejtat e tregtarit janë kushte të padrejta në kontrata, kur:  
6.1. përjashtojnë ose kufizojnë përgjegjësinë ligjore të shitësit ose furnizuesit, 

për shkak të vdekjes së konsumatorit ose dëmtimit personal të tij, si pasojë e 
një veprimi ose mangësie të tregtarit;  

6.2. përjashtojnë ose kufizojnë në mënyrë të papërshtatshme të drejtat ligjore të 
konsumatorëve kundrejt tregtarit ose palës tjetër, në rast të mos përmbushjes 
së tërësishme ose të pjesërishme, apo të pamjaftueshme nga tregtari të çdo 
detyrimi kontraktual, përfshirë të drejtën e zgjedhjes së kompensimit të 
borxhit ndaj tregtarit;  

6.3. bëjnë kontratë detyruese për konsumatorin, ndërsa furnizimi i shërbimit nga 
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tregtari është subjekt i një kushti, realizimi i të cilit varet vetëm nga ai vetë;  
6.4. tregtari i cili vendos për të mos përmbushur kontratën i lejohet të mbajë 

shumën e paguar nga konsumatori, pa parashikuar marrjen e kompensimit 
nga konsumatori të një shume ekuivalente për shkak të mos përmbushjes së 
kontratës nga tregtari;  

6.5. i kërkojnë çdo konsumatori, i cili nuk arrin të përmbushë detyrimin e tij, të 
paguajë si kompensim një shumë të lartë jo proporcionale;  

6.6. autorizojnë tregtarin ta anuloj kontratën në bazë të vullnetit të tij, ndërsa një 
mundësi e tillë nuk i është dhënë konsumatorit, ose lejon tregtarin të mbajë 
shumën e paguar për shërbimet ende të pa kryera nga ai;  

6.7. vazhdojnë kontratën që ka afat kohor të caktuar dhe konsumatori nuk është 
shprehur ndryshe sepse i lihet afat i paarsyeshëm, për të shprehur vullnetin 
për mos vazhdimin e kontratës;  

6.8. detyrojnë konsumatorin të mos anulojë kushtet, me të cilat ai nuk ka 
mundësi reale për t’u bërë i njohur, përpara përfundimit të kontratës;  

6.9. i mundësojnë tregtarit të ndryshojë kushtet e kontratës në mënyrë të 
njëanshme, pa një arsye të vlefshme, që specifikohet në kontratë;  

6.10. i mundësojnë tregtarit të ndryshojë, në mënyrë të njëanshme, pa një arsye të 
vlefshme, çdo karakteristikë të mallit ose shërbimit të ofruar;  

6.11. parashikojnë që çmimi i mallit të përcaktohet në kohën e shpërndarjes ose 
lejojnë shitësin e mallit apo ofruesin e shërbimit të rrisë çmimin, pa i dhënë 
konsumatorit të drejtën e ndërsjellë për të anuluar kontratën, nëse çmimi 
përfundimtar është shumë më i lartë se çmimi me rastin e lidhjes së 
kontratës;  

6.12. i japin tregtarit të drejtën për të përcaktuar nëse malli ose shërbimi i ofruar 
është në përputhje me kontratën ose i japin atij të drejtën ekskluzive për të 
interpretuar çdo kusht të kontratës;  

6.13. kufizojnë detyrimin e tregtarit për të mbajtur angazhimet e marra nga agjenti 
i tij;  

6.14. detyrojnë konsumatorin të përmbushë të gjitha detyrimet e tij, ndërsa 
tregtari nuk përmbush detyrimet e tij;  

6.15. i japin tregtarit mundësinë të transferojë të drejtat dhe detyrimet e tij sipas 
kontratës pa pëlqimin konsumatorit kur kjo mund të shërbejë si zvogëlim i 
garancive për konsumatorin;  

6.16. përjashtojnë ose pengojnë të drejtën e konsumatorit të ndërmarrë veprime 
ligjore ose të kërkoj çdo kompensim tjetër ligjor, veçanërisht duke i kërkuar 
konsumatorit të paraqesë mosmarrëveshjet ekskluzivisht në arbitrazh të 
pambuluar nga dispozitat ligjore, duke kufizuar padrejtësisht të dhënat në 
dispozicion për të, ose duke i ngarkuar konsumatorit barrën e provës, e cila i 
bie mbi palën tjetër të kontratës. 

 
Neni 51 

Dispozitat e caktuara kontraktuale që mund të konsiderohet të padrejta 
 
1. Përveç përmbushjes së kushteve të përcaktuara sipas këtij ligji dispozita 

kontraktuale të padrejta konsiderohen: 
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1.1. dispozitat për kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëmin e 
shkaktuar nga tregtari në rast vdekje apo lëndimit trupor të konsumatorit, 
nëse dëmi rezulton se është shkaktuar nga veprimet e tregtarit;  

1.2. dispozitat për kufizimin ose përjashtimin e të drejtave të konsumatorëve nga 
shitësi ose një person i tretë në rast të mos përmbushjes së plotë ose të 
pjesshme të kontratës;  

1.3. dispozita në bazë të të cilës konsumatori detyrohet për të përmbushur 
detyrimet kontraktuale ndaj tregtarit, deri sa përmbushja e detyrimeve të 
tregtarit, kushtëzohet nga rrethanat të cilat varen kryesisht nga vullneti i 
tregtarit;  

1.4. dispozita e cila përcakton se tregtarit i është paguar çdo detyrim nga 
konsumatori, por tregtari nuk e pranon se kontrata është përmbushur në 
tërësi;  

1.5. dispozitat nga të cilat konsumatori detyrohet që të paguaj dëmin për shkak 
të mos përmbushjes së kontratës e cila është dukshëm më e madhe se dëmet 
e shkaktuara; 

1.6. dispozita e cila autorizon shitësin për përmbushjen e kontratës në bazë të 
gjykimit të tij, ndërkohë që e njëjta e drejtë nuk është paraparë për 
konsumatorin;  

1.7. dispozita që autorizon tregtarin në rast të shkëputjes së kontratës të mbaj 
pagesën për shërbimet që ende nuk janë kryer;  

1.8. dispozita e cila autorizon shitësin për të anuluar kontratën e lidhur për një 
kohë të pacaktuar pa lënë një periudhë të përshtatshme njoftimi, përveç 
rasteve kur ekzistojnë shkaqe te arsyeshme për shkëputje;  

1.9. dispozita e cila imponon detyrime të caktuara për konsumatorin përpara 
lidhjes së kontratës për të cilën konsumatori nuk ka qenë i njoftuar;  

1.10. dispozita që i lejon tregtarit në mënyrë të njëanshme të ndryshojë kushtet e 
kontratës, pa ndonjë arsye të paraparë në kontratë;  

1.11. dispozita që i lejon tregtarit në mënyrë të njëanshme të ndryshoj shenjat 
specifike të mallrave ose shërbimeve që janë objekt i kontratës, pa ndonjë 
shkak të arsyeshëm;  

1.12. dispozita me të cilën vërtetohet çmimi i mallrave ose shërbimeve të 
përcaktuara në kohën e dorëzimit të mallrave ose të ofrimit të shërbimeve, 
që i lejon tregtarit rritjen e çmimit, duke mos i dhënë të drejtën konsumatorit 
për shkëputjen e kontratës në qoftë se çmimi i ofruar është më i lartë se 
çmimi për të cilin kanë rënë dakord në kohën e nënshkrimit të kontratës;  

1.13. dispozita që i jep tregtari të drejtën ekskluzive për interpretimin e të gjitha 
dispozitave te kontratës;  

1.14. dispozita e cila përjashton ose kufizon përgjegjësinë e tregtarit për detyrimet 
e bartura te përfaqësuesi i tij;  

1.15. dispozita që e detyron konsumatorin për të përmbushur detyrimet e tij 
kontraktuale, madje edhe në rastet kur tregtari nuk i ka plotësuar detyrimet e 
tij kontraktuale;  

1.16. dispozita që lejon tregtarin, pa pëlqimin paraprak të konsumatorit t’i bartë të 
drejtat dhe detyrimet e tij një pale të tretë;  

1.17. dispozita e cila i përjashton apo kufizon të drejtën konsumatorit për të 
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realizuar të drejtat në bazë të kontratës përpara gjykatës, dispozitat që 
detyrojnë konsumatorin për të zgjidhur mosmarrëveshjen përmes arbitrazhit 
dhe dispozita e cila pamundëson paraqitjen e provave në favor të 
konsumatorit;  

1.18. dispozita e cila favorizon biznesin monopolizues i tregut kundrejt 
konsumatorit të cilit i mohohen të drejtat e zgjedhjes dhe të drejtat tjera të 
garantuara me këtë ligj dhe me ligjet tjera në fuqi.  

 
KREU XI 

PRAKTIKAT E PA DREJTA TREGTARE 
 

Neni 52 
Praktikat e padrejta tregtare 

 
1. Praktika e padrejtë tregtare është e ndaluar të shfrytëzohet nga tregtari para, gjatë 

dhe pas transaksionit lidhur me blerjen e mallit.  
2. Praktika tregtare është e padrejtë nëse:  

2.1. është në kundërshtim me kërkesat profesionale dhe kujdesin;  
2.2. për një mall të veçantë, ndikon në sjelljen ekonomike të konsumatorit të 

rëndomtë apo tek një grupi të veçantë i konsumatorëve ndaj të cilëve kjo 
praktikë është e fokusuar;  

2.3. ndikon në sjelljen ekonomike të një grupi të konsumatorëve të cilët, për 
shkak të të metave fizike ose mendore, moshës apo mendjelehtësisë janë 
veçanërisht të ndjeshëm ndaj mallrave të veçanta.  

3. Dispozitat e paragrafit 2. të këtij neni nuk ndikojnë në përdorimin e praktikave 
legjitime në reklamimin e ekzagjeruar ose për të bërë deklarata që nuk kuptohen 
fjalë për fjalë.  

4. Praktika tregtare të padrejta në mënyrë të veçantë konsiderohen:  
4.1. praktika tregtare mashtruese;  
4.2. praktika tregtare agresive.  

 
KREU XII 

PRAKTIKA TREGTARE MASHTRUESE 
 

Neni 53 
Praktika mashtruese 

 
1. Praktika tregtare konsiderohet mashtruese në qoftë se ajo përmban informata të 

pasakta në lidhje me rrethanat e përmendura në paragrafin 3. të këtij neni, e cila ka 
mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomtë, i cili në bazë të praktikës së tillë 
merr vendim të cilin përndryshe nuk do ta ndërmerrte.  

2. Praktika tregtare sipas nën-paragrafit 4.1. të paragrafit 4. të këtij neni do të 
konsiderohet mashtruese, pavarësisht nga fakti se informacioni në lidhje me një 
ose më shumë nga rrethanat e përmendura në paragrafin 4. të këtij neni është e 
saktë, nëse ka ndikuar te konsumatori i rëndomtë të marrë një vendim në lidhje me 
një punë që nuk do ta merrte në kushte normale. 
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3. Praktika tregtare mashtruese ekziston nëse është e rrejshme:  
3.1. ekzistenca ose natyra e mallit;  
3.2. shenjat themelore të mallit, vendi i origjinës, adresa dhe identiteti i tregtarit, 

rezultatet e pritshme nga përdorimi i atij malli ose rezultatet dhe treguesit 
përkatës të testeve ose kontrolleve të kryera për atë mall;  

3.3. përgjegjësitë e përgjithshme të tregtarit, motivet e praktikave tregtare dhe 
natyra e shitjes, cilado deklaratë ose simbol në lidhje me sponsorizimin 
direkt apo indirekt ose aprovimin e mallit;  

3.4. çmimi i mallit, mënyra e llogaritjes ose përfitimet të caktuara në lidhje me 
çmimet;  

3.5. nevoja për mirëmbajtje, pjesë këmbimi, zëvendësimin ose riparimin;  
3.6. të drejtat e konsumatorit në bazë të rregullave të përgjegjësisë për mungesa 

materiale të mallit,  
3.7. rreziqet ndaj të cilave konsumatori mund të jetë ekspozuar.  

4. Praktikat tregtare konsiderohet mashtruese nëse kanë shtyrë konsumatorin e 
rëndomtë të marrë një vendim në lidhje me një veprim që nuk do ta merrte në 
kushte tjera, duke përfshirë:  
4.1. çdo formë të vënies së mallit në treg, duke përfshirë reklamat krahasuese, që 

mundësojnë identifikimin e këtij malli me ndonjë mall tjetër në bazë të 
emrit të markës tregtare, markës apo shenjave të tjera dalluese që e dallon 
atë nga mallrat e konkurrenteve tjerë në treg;  

4.2. mosrespektimi i detyrimeve të tregtarëve të cilat dalin nga rregullat e 
përgjithshme të sjelljes së tregtarëve duke supozuar se praktikat tregtare i 
detyrojnë tregtarët që t’u nënshtrohen këtyre rregullave dhe procedurave.  

 
Neni 54 

Mosveprimet në praktikat tregtare mashtruese 
 
1. Praktika tregtare konsiderohet mashtruese nëse në rastin konkret nuk përmbajnë 

informacion të rëndësishëm që kërkohen nga një konsumator i rëndomtë për të 
marrë një vendim në lidhje me një veprim që në të kundërtën nuk do të merrej.  

2. Duke marrë parasysh rrethanat e përmendura në paragrafin 1. të këtij neni 
mosveprim mashtrues do të konsiderohet nëse:  
2.1. tregtari fsheh ose jep një informacion të paqartë, të pakuptueshëm, apo të 

parakohshëm apo të vonuar;  
2.2. tregtari nuk specifikon praktikat tregtare dhe kjo nuk është e qartë nga 

konteksti, që në të dyja rastet në bazë të kësaj praktike, konsumatori i 
rëndomtë ka marrë ose mund të merr një vendim në lidhje me një veprim që 
përndryshe nuk do ta merrte.  

3. Kur tregtari shfrytëzon mjete konkrete të komunikimit të kufizuara në kohë apo 
hapësirë gjatë vlerësimit nëse disa informacione të rëndësishme që janë lënë jashtë 
para se të merren parasysh këto kufizime, si dhe masa të tjera të marra nga tregtari 
që ti ofrohet informacioni i plotë konsumatorit.  

4. Në rastin e një oferte për të blerë, në qoftë se ajo nuk është e qartë, do të 
konsiderohet si informacion bazë mbi:  
4.1. karakteristikat kryesore të mallit në atë masë që mallrat dhe mjetet e 

komunikimit janë përdorur drejtë;  
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4.2. selia dhe identiteti i tregtarit, emri i kompanisë apo emrin tregtar, adresa dhe 
identitetin e personit në emër të të cilit ai vepron;  

4.3. çmimi përfundimtar i mallit, ose kur natyra e mallit nuk lejon llogaritjet e 
çmimit në mënyrë të arsyeshme, paraprakisht mënyrën në të cilën çmimi do 
të llogaritet edhe për shpenzimet postare shtesë dhe kostot e transportit;  

4.4. marrëveshja dhe kushtet e pagesës, të ofruara me elementet e tjera të 
realizimit të kontratës, si dhe sistemin e zgjidhjes së ankesave, nëse këto 
elemente ndryshojnë nga kërkesat e kujdesit profesional;  

4.5. ekzistenca e të drejtës për përfundimin apo anulimin e kontratës, në qoftë se 
është fjala për mallrat, apo të drejtat të cilat janë paraparë me kontrata.  

5. Informacionet thelbësore sipas këtij ligji, ligjeve dhe akteve tjera nënligjore, ku 
tregtari do t'i sigurojë konsumatorit çdo formë komunikimi, duke përfshirë edhe 
reklamat dhe marketingun e mallrave.  

 
Neni 55 

Procedurat që përfaqësojnë praktikat tregtare mashtruese 
 
1. Praktika tregtare mashtruese në çdo rast, konsiderohen procedurat e mëposhtme:  

1.1. pohimi se tregtari është nënshkrues i disa rregullave dhe procedurave 
tregtare;  

1.2. vendosja mbi marka tregtare, shenjat apo shenja të ngjashme të cilësisë, pa 
miratimin e nevojshëm;  

1.3. Pohimi se rregullat dhe procedurat e tregtarit që shitësi i ka ndryshuar i ka 
miratuar një organ publik apo trup tjetër;  

1.4. pohimi i tregtarit që veprimtarin, përvojën e punës ose mallin e tij e ka 
miratuar, rekomanduar ose lejuar një organ publik apo privat, saktësisht të 
njëjtin pohim, kur përvoja e tij apo malli nuk i plotësojnë kërkesat për 
miratimin, rekomandimin ose lejimin;  

1.5. oferta për blerjen e mallrave me një çmim të caktuar, pa theksuar faktin se 
tregtari ka baza të arsyeshme për të besuar se nuk do të jetë në gjendje të 
ofrojnë shpërndarjen e këtij malli ose të mallrave të ngjashme me çmim të 
njëjtë në kohë dhe sasi të mallrave që janë të arsyeshme apo të mallrave të 
ngjashme të ofruara me çmime të ngjashme në kohë dhe në sasi të 
arsyeshme pavarësisht nga malli reklama e mallit me çmimin e ofruar, që 
tregtarët tjerë nuk do të jetë në gjendje të ofrojnë këtë apo një mall të 
ngjashëm me çmim të publikuar, në kohë dhe sasi të arsyeshme duke pasur 
parasysh rrethanat e mësipërme;  

1.6. njoftimi për ofertën e mallrave me një çmim të caktuar, dhe pastaj refuzimi 
për ti treguar konsumatorit mallin e ofruar ose refuzimi për të pranuar 
porosinë për dërgesë konsumatorit, përgatitjen në një kohë të arsyeshme, 
ose duke treguar një kopje të mallit me të meta, me qëllim të promovimit të 
një malli të ndryshëm;  

1.7. pohimi i pavërtetë se mallrat do të jetë në dispozicion vetëm në periudhë 
shumë të kufizuar, ose do të jetë në dispozicion vetëm në kushte të veçanta 
në një periudhë shumë të kufizuar kohe, dhe udhëzimet për konsumatorët që 
menjëherë të marrin një vendim për blerje, duke ju mohuar atyre mundësinë 
duke ju dhënë kohë për të marrë një vendim të bazuar në rrethanat relevante;  
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1.8. pohimi ndryshe për të krijuar përshtypjen se një mall mund të shitet 
ligjërisht, edhe kur nuk është rasti;  

1.9. përfaqësimi i të drejtave të konsumatorit të garantuara me ligji, zakonisht që 
i përkasin një oferte të veçantë të tregtarit;  

1.10. shfrytëzimin e përmbajtjes editoriale në media që janë paguar për të promovuar 
mallrat që në përmbajtjen e tyre nuk është shprehur qartë me fjalë apo shenja që 
konsumatori mund të dijë në mënyrë të qartë se kjo është një promovim;  

1.11. informata e pa vërtetë në lidhje me natyrën dhe shkallën e rrezikut që ata mund 
të jenë të ekspozuar ndaj sigurisë personale të konsumatorëve ose anëtarët e 
familjes së tij në rast se konsumatori e blen mallin e ofruar nga tregtari;  

1.12. reklamimin e një malli të ngjashëm që është prodhuar nga një tjetër 
prodhues në mënyrë që qëllimisht konsumatori të konkludoj gabimisht se 
malli i reklamuar është prodhuar nga një prodhues tjetër;  

1.13. krijimin, funksionimin ose nxitjen e një sistemi të piramidal të promovimit, 
ku konsumatori për veprime të caktuara të kompensohet, kryesisht për shkak 
se ai solli konsumatorët të tjerë në sistem, jo për atë se kishte blerë apo 
konsumuar ato mallra;  

1.14. njoftimin se tregtari së shpejti do të ndërpresë aktivitetin e tij, ose do ta 
zhvendos atë në një tjetër hapësirë;  

1.15. njoftimi se malli mund të mundësoj përfitime në lojërat e fatit;  
1.16. njoftimi i pa vërtetë se malli mund të shëroi një sëmundje,ose ndalë 

përparimin e një sëmundje;  
1.17. transferimi i informacionit të pasaktë në lidhje me kushtet e tregut ose 

prezencën e mallrave, me qëllim që të ndikojnë te konsumatori që ai të blen 
mallin në kushte më pak të favorshme se kushtet normale të tregut;  

1.18. qëndrimin lidhur me praktikat tregtare të shpalljes së lojërave shpërblyese, 
kur për shpërblimet e premtuara nuk jepet shpërblimi i premtuar ose 
ekuivalenti i tij i arsyeshëm;  

1.19. etiketimi i mallrave me simbolin "gratis", "të lirë", "pa pagesë" ose 
emërtime të ngjashme, nëse konsumatori duhet të paguajë për këtë mall 
ndonjë shumë tjetër që nuk ndikon në kosto që i përgjigjet praktikave 
tregtare, kostoja ofrohet me marrjen e mallit;  

1.20. përfshirja në faturat materiale promovuese ose kërkesat e tjera për pagesën që 
konsumatori krijon përshtypjen se ai tashmë porositi mallin e reklamuar në 
ofertën që ju është bërë atij nga tregtari. Pohimi i pa vërtetë, ose krijimi i 
përshtypjes se tregtari nuk vepron në pajtim me praktikat tregtare, apo 
veprimtarit e tij profesionale ose përfaqësim të rreme të tregtarit si konsumator.  

 
KREU XIII 

PRAKTIKAT TREGTARE AGRESIVE 
 

Neni 56 
Praktikat tregtare agresive 

 
1. Praktikë tregtare agresive konsiderohet nëse në rastin konkret, duke marrë 

parasysh të gjitha karakteristikat dhe rrethanat e çështjes, duke përdorur 
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ngacmimet, detyrimi, duke përfshirë edhe forcën fizike ose kërcënime dhe ndikim 
të paligjshëm, që dukshëm zvogëlon ose ka mundësi për të zvogëluar lirinë e 
zgjedhjes ose ndikon në sjelljen e konsumatorit të rëndomtë për mallin e caktuara, 
që kanë ndikuar në marrjen e një vendimi në lidhje me një veprim që në kushte 
normale nuk do ta merrte.  

2. Vendimi për veprim sipas paragrafit 1. të këtij të neni do të zbatohet për çdo 
vendim të marrë nga konsumatori, i cili lidhet me atë si dhe në çfarë kushtesh është 
bërë kontrata, nëse çmimi për të do të paguhet i plotë ose me këste, nëse do të 
shfrytëzohen të drejta të veçanta të caktuara në bazën e kontratave, pavarësisht 
nëse konsumatori ka vendosur për të vepruar, ose mos vepruar. 

 
Neni 57 

Përdorimi i detyrimit, ngacmimit dhe ndikimi të palejuar 
 
1. Në rast të vendosjes nëse janë përdorur praktikat e ngacmimit, detyrimit, duke 

përfshirë edhe shtrëngimi ose kërcënimi, apo ndikime të paligjshme, do të merren 
parasysh: 
1.1. koha, vendi apo natyra e praktikave tregtare agresive, dhe këmbënguljen e 

shprehur nga shitësi;  
1.2. nëse tregtari duke përdorur fjalët dhe sjelljet kërcënuese ose fyese;  
1.3. nëse tregtari ka shfrytëzuar fatkeqësinë apo rrethanat e tjera në të cilat është 

gjendur konsumatori, të cilat kanë qenë të rëndësishme sa që kanë zvogëluar 
aftësinë e konsumatorëve për veprime të arsyeshme për të cilat tregtari ishte 
i vetëdijshëm se këto rrethana ndikojnë në vendimet e konsumatorit në 
lidhje me mallin; 

1.4. ekzistenca e ndonjë kufizimi rëndues apo kufizimi tjetër joproporcional të 
natyrës jashtë kontraktuale i cili i është imponuar konsumatorit nga tregtari 
në rast se konsumatori dëshiron të shfrytëzoj disa të drejta nga raportet 
kontraktuale me tregtarin, përfshirë të drejtën të anulimit apo të drejtën e 
ndërprerjes se kontratës, ose të drejtën për të zgjedhur një malli tjetër ose në 
një tjetër tregtar;  

1.5. shfrytëzimi i çdo kërcënimi nga ana e tregtarit për të ndërmarrë veprime të 
cilat me ligj nuk mund të merren.  

 
Neni 58 

Procedurat që përfaqësojnë praktikat tregtare agresive 
 
1. Praktika tregtare agresive konsiderohen:  

1.1. krijimi i përshtypjes se konsumatori nuk mund të largohet nga hapësira e 
tregtarit deri sa te arrin një kontratë;  

1.2. kryerja e vizitës në shtëpinë e konsumatorit, duke injoruar kërkesën e 
konsumatorit për tu larguar nga shtëpia e tij ose për të mos u rikthyer, 
përveç nëse është e justifikuar brenda kufijve lidhur me plotësimin e një 
detyrimi kontraktual;  

1.3. komunikimi i vazhdueshëm dhe i padëshiruar me konsumatorin përmes 
telefonit, fax-pajisjeve, postës elektronike ose mjete të tjera të komunikimit 
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nga larg, përveç nëse është e justifikuar brenda kufijve të lejuar për 
përmbushjen e detyrimeve kontraktuale;  

1.4. kërkesa ndaj një konsumatori, i cili dëshiron të marrë policën e sigurimit, e 
cila në mënyrë të arsyeshme, nuk mund të konsiderohet e përshtatshme për 
të vendosur nëse pretendimi ishte i vlefshëm, ose dështimi sistematik për 
t’iu përgjigjur korrespondencës përkatëse, për të bindur konsumatorin të heq 
dorë nga ushtrimi i të drejtave të tij kontraktuale;  

1.5. përfshirja në një reklame të nxitjes së drejtpërdrejtë drejtuar fëmijëve për të 
blerë mallra apo shërbime, ose për të bindur prindërit e tyre apo persona të 
tjerë të rritur për të blerë këto mallra apo shërbime;  

1.6. kërkesa për pagesën e menjëhershme ose të afatizuar nga tregtari për mallrat 
apo shërbime, në lidhje me furnizimin ose kthimin apo ruajtjen e këtyre 
mallrave a shërbimeve të cilat konsumatori nuk i ka kërkuar;  

1.7. informimi në formë të qartë i konsumatorit se veprimtaria apo mbijetesa e 
tregtarit vihet në rrezik, në rast se konsumatori nuk e blen mallin ose shërbimin;  

1.8. 1.8. krijimi i përshtypjes së gabuar se konsumatori ka fituar, apo ai do të 
fitojë një çmim apo përfitim tjetër të vlefshëm nëse kryen një veprim të 
caktuar, kur në fakt nuk ka asnjë çmim apo përfitim tjetër të vlefshëm, 
ndërmarrja e çfarëdo veprimi për të pretenduar një çmim ose çfarëdo 
përfitimi tjetër të vlefshëm është objekt i pagesës së parave të konsumatorit i 
cili shkakton kosto. 

 
KREU XIV 

REKLAMA KRAHASUESE DHE MASHTRUESE 
 

Neni 59 
Reklama krahasuese 

 
1. Reklama krahasuese është çdo reklamë që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

tërthorazi promovon një mall ose shërbim, që drejtpërdrejtë ose tërthorazi i 
referohet një malli apo shërbimi tjetër të ngjashëm konkurrues dhe identifikon një 
konkurrent tjetër në treg.  

2. Reklamat krahasuese lejohen vetëm nëse i plotësojnë kushtet e përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 60 të këtij ligji.  

 
Neni 60 

Kushtet për reklamat krahasuese 
 
1. Reklamat krahasuese lejohen kur plotësohen kushtet e mëposhtme:  

1.1. nëse nuk janë mashtruese sipas këtij ligji;  
1.2. nëse krahasohen me mallrat dhe shërbimet që i plotësojnë të njëjtat nevoja, e 

malli ose shërbimet për të njëjtin qëllim;  
1.3. nëse janë krahasuar karakteristikat e mallit të ndryshme ose shërbimeve 

materiale, të rëndësishme, të krahasueshme dhe të besueshme, përfshirë 
edhe çmimin;  

1.4. nëse nuk krijojnë konfuzion në treg në lidhje me marrëdhëniet e reklamuesit 
dhe konkurrentëve të tjerë për një mall ose shërbim konkurruese;  
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1.5. nëse nuk e nënvlerëson konkurrentin në treg, aktivitetet, malli dhe shërbimet 
e tij, të cilat nuk shkaktojnë konfuzion lidhur me markën tregtare ose shenjat 
tjera mbrojtëse të mallrave apo shërbimeve;  

1.6. për mallrat me emërtimin e origjinës, krahasohet malli i së njëjtës origjinë;  
1.7. nëse reklama nuk përqendrohet në shfrytëzimin e padrejtë të reputacionit të 

një emri tregtar apo marke tregtare, ose karakteristikave të tjera të një 
konkurrenti në treg, mallrave ose shërbimeve të saj;  

1.8. nëse reklama nuk përqendrohet në përdorimin e padrejtë të logos, etiketës së 
rave origjinës së mallit ose shërbimeve konkurruese;  

1.9. nëse reklama nuk ka të bëjë me një mall ose shërbim që reklamohet si 
imitim i një malli apo shërbimi për një markë apo emër tregtar.  

2. Nëse reklamat krahasuese i referohen një malli apo shërbimi që ofrohet përmes një 
ofertë të veçantë, në ofertë duhet të përcaktohet afati kohor brenda të cilit varet 
blerja e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të veçanta.  

 
Neni 61 

Reklamat Mashtruese 
 
Reklama mashtruese është reklama e cila me paraqitjen e saj mashtron personat të 
cilëve iu është drejtuar dhe ndikon në sjelljen e tyre ekonomike apo dëmton 
konkurrentët tjerë. 
 

Neni 62 
Kërkesa për ndërprerjen ose ndalimin e reklamave krahasuese dhe mashtruese 

 
1. Personat të cilët kanë interes të arsyeshëm, mund të kërkojnë nga Inspektorati i 

MTI-së apo trupat tjera inspektuese, ndalimin e emetimit të reklamave krahasuese 
dhe mashtruese.  

2. Me kërkesën e palës, autoriteti kompetent nga paragrafi 1. i këtij neni, përmes një 
urdhërese ndalon reklamat krahasuese dhe mashtruese, të urdhëroj që për 
shpenzimet e emetuesit të reklamës i bart sponzoruesi i reklamës.  

3. Strukturat kompetente për mbikëqyrjen e tregut kërkojnë nga publikuesi i 
reklamës, brenda shtatë (7) ditëve, për të paraqitur prova për të konfirmuar 
saktësinë e pretendimeve faktike të përfshira në shpallje të cilat kontestohen. 

4. Nëse publikuesi i reklamës nuk paraqet provat e kërkuara brenda afatit të 
përmendur në paragrafin 3. të këtij neni apo autoriteti kompetent nga paragrafi 1. i 
këtij neni konsideron se provat e paraqitura nuk janë të plota, reklama konsiderohet 
si mashtruese e diskutueshme dhe e pasaktë.  

 
KREU XV 

SHITBLERJA NËPËRMJET INTERNETIT 
 

Neni 63 
Detyrimet e shitësit 

 
1. Para se të lidh kontratë të shitblerjes në internet me një konsumator, furnizuesi apo 

shitësi duhet të ofrojë informatat në vijim: 
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1.1. emrin e furnizuesit dhe, nëse është e ndryshme, emri nën të cilin furnizuesi 
kryen biznes;  

1.2. adresën e furnizuesit të biznesit dhe, nëse është i ndryshëm, adresën postare 
të furnizuesit;  

1.3. numrin e telefonit të furnizuesit, dhe nëse është e mundur, e-mail adresën 
dhe numrin e faksit të furnizuesit;  

1.4. një përshkrim të drejtë dhe të saktë të mallrave ose shërbimeve që i ofrohen 
konsumatorit, duke përfshirë specifikimet përkatëse teknike ose të sistemit;  

1.5. një listë të detajuar të çmimit të mallrave ose shërbimeve që i ofrohen 
konsumatorit dhe të shpenzimet e lidhura me shitblerjen e këtyre mallrave 
apo shërbimeve të pagueshme nga konsumatori, duke përfshirë taksat dhe 
tarifat e dërgesave;  

1.6. një përshkrim të çdo pagese shtesë që mund të përfshihet në kontratë, si 
detyrimet doganore, shuma e të cilave nuk mund të përcaktohet nga 
furnizuesit;  

1.7. shuma e përgjithshme e kontratës, ose kur mallrat ose shërbimet janë blerë 
për një periudhë të pacaktuar, shuma e pagesave periodike sipas kontratës;  

1.8. valutën monetare me të cilën janë ofruar mallrat apo shërbimet  
1.9. kushtet dhe formën e pagesës;  
1.10. korniza kohore gjatë së cilës mallrat dorëzohen apo shërbimet fillojnë të 

ofrohen pas lidhjes së kontratës;  
1.11. marrëveshjet e dërgesave nga furnizuesi, duke përfshirë edhe identitetin e 

dërguesit, mënyra e transportit dhe vendin e dorëzimit;  
1.12. politikat e anulimit, kthimit, të këmbimit dhe ri-mbursimit të furnizuesi së 

politikave;  
1.13. çfarëdo kufizime tjera që mund të aplikohen në kushtet e blerjes.  

2. Furnizuesi apo shitësi konsiderohet të ketë dhënë të gjitha informatat e nevojshme 
nëse:  
2.1. informatat janë të qarta, të dukshme dhe të kuptueshëm;  
2.2. janë të qasshme nga ana e konsumatorit në formë të shtypur.  

 
Neni 64 

Përmbajtja dhe dorëzimi i kontratës së shitjes në internet 
 
1. Një kopje e kontratës së shitjes në internet duhet të dorëzohet nga furnizuesi tek 

konsumatori dhe duhet të përfshijë:  
1.1. informacionet e kërkuara sipas nenit 63 të këtij ligji;  
1.2. emrin apo identifikuesin unik të konsumatorit;  
1.3. datën kur kontrata është lidhur.  

2. Një kopje e kontratës së shitjes nëpërmjet internetit dorëzohet nga furnizuesi tek 
konsumatori, në një nga format në vijim:  
2.1. e dërguar me e-mail në adresën e-mail dhënë nga konsumatori për 

furnizuesin për sigurimin e informacionit në lidhje me kontratën;  
2.2. e dërguar me faks në numrin e faksit të ofruar nga konsumatori për 

furnizuesin për sigurimin e informacionit në lidhje me kontratën;  
2.3. e dërguar me postë apo e dorëzuar në adresën e ofruar nga konsumatori për 

furnizuesin për sigurimin e informacionit në lidhje me kontratën;  
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2.4. të sigurohet që konsumatori do të marrë një kopje të kontratës në ndonjë 
formë tjetër;  

 
Neni 65 

Shkëputja e kontratës së shitblerjes në internet 
 
1. Përveç rasteve të lartpërmendura për shkëputje të kontratës me këtë ligj, kontratat e 

lidhura për shitblerje në internet mund të shkëputen edhe për arsyet në vijim: 
1.1. në rast se furnizuesi apo shitësi nuk i dorëzon mallin konsumatorit deri në 

tridhjetë (30) ditë pas:  
1.1.1. datës së specifikuar sipas kontratës me shkrim në mes të dy palëve;  
1.1.2. datës së ndryshuar sipas kontratës me shkrim në mes të dy palëve.  

1.2. në rast të transaksionit për shërbime, nëse furnizuesi apo shitësi nuk fillon 
ofrimin e shërbimeve deri në tridhjetë (30) ditë pas:  
1.2.1. datës së specifikuar sipas kontratës me shkrim në mes të dy palëve;  
1.2.2. datës së ndryshuar sipas kontratës me shkrim në mes të dy palëve;  

1.3. konsumatori ka të drejtë të shkëpusë kontratën e shitblerjes në internet në 
çdo kohë para dorëzimit të mallit apo fillimit të ofrimit të shërbimeve nëse:  
1.3.1. furnizuesit apo shitësit nuk arrijnë të dorëzojnë mallin apo të fillojnë 

ofrimin e shërbimit tridhjetë (30) ditë pas nënshkrimit të kontratës 
nga të dyja palët.  

2. Një furnizues konsiderohet të ketë dorëzuar mallrat apo ka filluar ofrimin e 
shërbimeve nën një kontratë të shitjes në internet, nëse:  
2.1. furnizuesi është përpjekur të dorëzojë mallrat apo të fillojë shërbimet, por 

dërgesa apo fillimi është refuzuar nga konsumatori në kohën kur është 
tentuar;  

2.2. furnizuesi është përpjekur të dorëzojë mallrat apo te fillojë shërbimet, por 
kjo nuk është bërë për shkak se asnjë person nuk ishte në dispozicion për të 
pranuar dorëzimin nga ana e konsumatorit në ditën e dorëzimit, për të cilën 
është dhënë njoftim i arsyeshëm për konsumatorin nga ana e furnizuesit;  

 
Neni 66 

Kërkesa për të kthyer mbrapsht pagesat me kredit kartelë 
 
1. Kërkesa e bërë nga një konsumator për një lëshues të kartës së kreditit për të 

kthyer mbrapsht urdhrin për pagesë me anë të kartelës së kreditit duhet të përmbajë 
informacionin e mëposhtëm: 
1.1. emrin e konsumatorit;  
1.2. numrin e kredit kartelës së konsumatorit;  
1.3. datën e skadimit të kartelës së kreditit të konsumatorit;  
1.4. emrin e furnizuesit;  
1.5. datën në të cilën është lidhur kontrata për shitje në internet;  
1.6. shumën të hollave që i ngarkohet kredit kartelës me anë të lidhjes së 

kontratës, duke përfshirë shitblerjen, dhe çdo transaksion që i ngarkohet 
konsumatorit;  

1.7. një përshkrim i mallrave ose shërbimeve i mjaftueshëm për identifikimin e 
tyre;  
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1.8. arsyen e anulimit të kontratës së shitjes në internet;  
1.9. datën dhe metoda e njoftimit për anulimin e kontratës së shitjes në interneti;  

 
KREU XVI 

BARTËSIT E MBROJTJES SË KONSUMATORIT 
 

Neni 67 
Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit 

 
1. Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit themelohet me këtë ligj dhe 

është kompetente për mbrojtjen e konsumatorit.  
2. MTI me akt nënligjor rregullon organizimin dhe funksionimin e strukturës 

përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit.  
 

Neni 68 
Programi Kosovar për Mbrojtjen e Konsumatorit 

 
1. Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit përcakton politikat për mbrojtjen e 

konsumatorit për pesë (5) vite dhe përcakton punët në kuadër të mbrojtjes së 
konsumatorit.  

2. Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit hartohet nga Këshilli për mbrojtjen e 
Konsumatorit të Kosovës.  

3. Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit me propozim të Ministrit të Tregtisë dhe 
Industrisë i dorëzohet Qeverisë për miratim.  

4. Programi për Mbrojtjen e Konsumatorëve do të miratohet nga Qeveria jo më vonë 
se nëntëdhjetë (90) ditë pas pranimit të tij.  

5. Përcaktimi i politikave për mbrojtjen e konsumatorit, veçanërisht përcjellja e 
zbatimit të Programit për Mbrojtjen e Konsumatorit bëhet nga Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë.  

6. Programi për Mbrojtjen e Konsumatorit përcakton:  
6.1. parimet dhe qëllimet e politikave të mbrojtjes së konsumatorit;  
6.2. detyrat që kanë prioritet me rastin e hartimit të politikave për mbrojtjen e 

konsumatorit;  
6.3. shfrytëzimin e mjeteve financiare për realizimin e detyrave nga programi 

për mbrojtjen e konsumatorit.  
 

Neni 69 
Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit 

 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës me propozim të Ministrit të Tregtisë dhe 

Industrisë e emëron Këshillin për Mbrojtjen e Konsumatorit të Kosovës.  
2. Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit përbëhet nga shtatë (7) anëtarë, ku dy (2) 

janë përfaqësues të MTI-së, dhe nga një (1) përfaqësues nga Agjencia e Ushqimit 
dhe Veterinës; Oda Ekonomike e Kosovës; Aleanca Kosovare e Biznesit; 
Përfaqësuesi i Shoqatave të Konsumatorit; dhe, një (1) ekspert i pavarur i fushës së 
mbrojtjes së konsumatorit.  
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3. Kryesuesi dhe anëtarët e Këshillit me propozim të Ministrit të MTI-se emërohen 
nga Qeveria për një periudhë pesë (5) vjeçare.  

4. Ministri i MTI-se me propozim të këshillit i propozon Qeverisë plotësimin ose 
zëvendësimin e kryesuesit apo ndonjë anëtari të ri brenda mandatit.  

5. Këshilli është organ këshillues lidhur me politikat për mbrojtjen e konsumatorit.  
6. Këshilli ka Sekretarinë e cila kryen punët teknike për Këshillin.  
7. Këshilli funksionon në bazë të rregullores së punës, të cilën e harton Këshilli.  
8. Këshilli harton dhe zbaton Programin për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe i raporton 

Ministrit të MTI-së mbi zbatimin e Programit për Mbrojtjen e Konsumatorit, 
mbështet ndryshimet në legjislacion dhe rregulloret ekzistuese.  

9. Duke marrë pjesë në krijimin e politikës për mbrojtjen e konsumatorit dhe i 
raporton Qeverisë së Kosovës për rastet e shkeljeve kolektive të të drejtave të 
konsumatorit.  

10. Puna e Këshillit do të jetë publike.  
11. Këshilli përmes Ministrit të MTI-së, do t'i dorëzojë raportin vjetor të Qeverisë 

Kosovës.  
12. Qeveria e Kosovës me vendim përcakton kompensimin për anëtarët e Këshillit të 

lejuara nga buxheti i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 70 
Shoqatat për mbrojtjen e konsumatorit 

 
1. Shoqata për mbrojtjen e Konsumatorit themelohet për mbrojtjen e të drejtave dhe 

interesave të konsumatorit. Është organizatë joqeveritare e pavarur nga prodhuesit, 
shitësit, furnizuesit apo ofruesit e shërbimeve.  

2. Regjistrimi i Shoqatave të Konsumatorit bëhet në përputhje me ligjin në fuqi.  
3. Veprimtaria e shoqatave të konsumatorëve rregullohet nëpërmjet statutit të tyre.  
4. Përfaqësuesit e konsumatorëve që marrin pjesë në organet e administratës qendrore 

për çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorit caktohen nga vetë 
shoqata.  

5. Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorit prezantohet në emër të anëtarëve të saj dhe 
vepron në interes të të gjithë konsumatorëve. Nëpërmjet përfaqësuesit të saj ajo jep 
mendime për aktet e propozuara që mund të kenë ndikim tek konsumatori, merr 
pjesë në mbledhje që janë në interes për konsumatorin, ndërmjetëson në mes të 
organeve qendrore dhe konsumatorëve si dhe në mes të tregtarëve dhe 
konsumatorëve me qëllim të mbrojtjes së interesave të konsumatorit.  

6. Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorit i informon konsumatorët për të drejtat e 
tyre si dhe paraqet listën e tregtarëve të cilët gjatë viteve të shkuara kanë dëmtuar 
konsumatorin ose qëllimisht kanë shitur mallra të rrezikshme për shëndetin dhe 
sigurinë e konsumatorit.  

7. Grupet për mbrojtjen e konsumatorit të themeluar nga ana e konsumatorit për të 
promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre.  

8. Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorit mund të formojnë asociacionin e shoqatave 
të cilat mbrojnë interesat e konsumatorit për të arritur interesat e përbashkëta në 
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  
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KREU XVII 
INFORMIMI DHE EDUKIMI I KONSUMATORIT 

 
Neni 71 

Kurrikula 
 
1. Ministria e Arsimit shkencës dhe Teknologjisë detyrohet të filloj me hartimin e 

kurrikulave të arsimit fillor, të mesëm dhe Universitar duke përfshirë njohuritë 
themelore që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit.  

2. Ministria i propozon dhe e mbështetë Ministrin e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë të filloj me përgatitjen e programeve arsimore, kurrikulave dhe 
trajnimin e mbrojtjes së konsumatorit në kuadër të programit mësimor.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe 
shoqatat e mbrojtjes së konsumatorit duhet të promovoj fuqishëm të drejtat e 
konsumatorit në të gjitha nivelet e institucioneve arsimore.  

4. MTI do të participojë në aftësimin dhe ngritjen e kapaciteteve të shoqatave të 
mbrojtjes së konsumatorit në përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me këtë 
nen.  

 
KREU XVIII 

ARBITRAZHI 
 

Neni 72 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve jashtë gjyqësorit 

 
1. Në rast të mosmarrëveshje në mes të konsumatorit dhe tregtarit, Zyra për 

Mbrojtjen e Konsumatorit mund të paraqesë propozim për ndërmjetësim në 
tribunalin e arbitrazhit.  

2. Zgjidhja e kontesteve jashtë gjyqësorit me ndërmjetësim konform paragrafit 1. të 
këtij neni, kryhet në pajtim me Ligjin për Arbitrazhin.  

 
KREU XIX 

MBROJTJA KOLEKTIVE E KONSUMATORIT 
 

Neni 73 
Inicimi i procedurës 

 
1. Përfaqësues i institucionit përgjigjes për fushën e mbrojtjes se konsumatorit ka të 

drejtë ti kërkoj Inspektoratit të tregut apo trupave tjera inspektuese kompetente për 
mbikëqyrjen e tregut për inicimin e procedurave për ndërprerjen e keqpërdorimeve 
të cilat janë në kundërshtim me ketë ligj, ligje dhe akte tjera nënligjore.  

2. Procedura e përmendur në paragrafin 1. të këtij neni, mund të iniciohet kundër 
tregtarit ose grupit të tregtarëve në të njëjtin sektor, të cilët veprojnë në 
kundërshtim me këtë ligj, ligjet dhe aktet të tjera në fuqi.  

3. Kundër operatorëve të mjeteve të komunikimit në distancë, përfaqësuesi i 
institucionit përgjegjës për mbrojtjen e konsumatorit, ka të drejtë të kërkoj nga 
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Inspektorati ose personi tjetër kompetent fillimin e procedurës në bazë të paragrafit 
1. të këtij neni.  

4. Dispozitat e këtij neni nuk paragjykojnë autoritetin e Inspektorit ose personi tjetër 
kompetent në mënyrë të pavarur për të filluar procedurën kundër personave të 
përmendur në paragrafët 1., 2., dhe 3. të këtij neni.  

 
Neni 74 

Personat e autorizuar për të rekomanduar fillimin e procedurave 
 
Procedurën për mbrojtjen kolektive të konsumatorëve sipas këtij ligji janë të autorizuar 
të iniciojnë organet qeveritare përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit, shoqatat e 
konsumatorëve dhe asociacionet e biznesit. 
 

Neni 75 
Inspektimi 

 
Mbikëqyrjen dhe zbatimin e këtij ligji e bën inspektorati i MTI-së, dhe trupat tjerë 
inspektuese në përputhje me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj, ligjet dhe aktet 
tjera nënligjore. 
 

KREU XX 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 76 

 
1. Me gjobë në shumë prej treqind (300) deri në tremijë (3.000) Euro ndëshkohet 

tregtari ose ofruesi i shërbimeve nëse: 
1.1. nëse nuk zbatohen dispozitat e nenit 4 të këtij ligji; 
1.2. pa arsye nuk ka përmbushur detyrimet ndaj konsumatorit, ose dështon në 

përmbushjen e tyre konform paragrafit 1. të nenit 5, të këtij ligji;  
1.3. me kërkesë të konsumatorit, mallin me të meta apo defekte të cilin 

konsumatori e ka blerë si të rregullt, tregtari nuk e zëvendëson me mallin 
tjetër të rregullt, konsumatorit nuk i kthehet shuma e paguar për mallin e 
blerë me të meta apo nuk i zbritet çmimi për mallin me të meta, konform 
paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji;  

1.4. tregtari për shkak të mangësive në shërbimet e ofruara, refuzon kërkesën e 
konsumatorit që t’ia kthej shumën e paguar konsumatorit për këtë shërbim, 
të ulë çmimin ose ti eliminoj këto mangësi, konform paragrafit 3. të nenit 5 
të këtij ligji;  

1.5. tregtari gjatë periudhës së garancionit nuk e riparon mallin, nuk i eviton 
mangësitë e tij, nuk ia kthen paratë konsumatorit apo nuk e zëvendëson 
mallin me një tjetër të njëjtë konform paragrafit 6. të nenit 5 të këtij ligji;  

1.6. refuzon të ofroj dhëna për sigurinë e mallrave para se të lidhë kontratë me 
konsumatorin, për mallin ose shërbimin që e ekspozon në vitrinë dhe që 
është ofruar për shitje konform paragrafit 1. të nenit 6 të këtij ligji;  

1.7. kushtet e shitjes nuk janë të qarta, të dukshme dhe të lexueshme në zonën e 
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shitjes, dhe kërkesat specifike për mallin e caktuara nuk janë paraqitur në 
mënyrë të qartë, dukshëm dhe lexueshëm konform paragrafit 2. të nenit 7 të 
këtij ligji;  

1.8. nëse për riparimin dhe mirëmbajtjen e mallrave ose pajisjeve tjera, tregtari 
nuk i lëshon faturë konsumatorit, të plotësuar me një përshkrim të punës dhe 
materialeve të përdorura konform paragrafit 4. të nenit 7 të këtij ligji;  

1.9. pa pëlqimin paraprak me shkrim të konsumatorit ose me anë të komunikimit 
në distancë bën riparimin e mallit, instalon komponente shtesë në mall 
konform paragrafit 5. të nenit 7 të këtij ligji;  

1.10. vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 8 të këtij ligji, lidhur me 
përgjigjen ndaj ankesave të konsumatorit.  

1.11. çmimin i shitjes së mallrave dhe shërbimeve e vendos në kundërshtim në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 9 të këtij ligji;  

1.12. çmimi i shitjes i paraqitur në reklama e vendos në kundërshtim me 
dispozitat e përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji;  

1.13. nëse shitësi nuk i jep konsumatorit faturë të shkruar qartë, lexueshëm sipas 
paragrafit 1. të nenit 12 të këtij ligji.  

1.14. konsumatorit nuk i lejon që ta kontrolloj faturën për mallin e blerë apo 
shërbimet konform paragrafit 1. dhe 2. të nenit 12 të këtij ligji;  

1.15. nuk vepron në përputhje me kushtet e deklaruara të shitjes dhe me çmimin e 
shitjes së mallrave apo shërbimeve konform paragrafit 3. të nenit 12 të këtij 
ligji;  

1.16. Ofruesi i shërbimeve gjobitet me gjobë prej treqind (300) deri nëntëqind 
(900) Euro nëse nuk i ofron faturë ose biletë sipas paragrafit 6. të nenit 12. 
të këtij ligji;  

1.17. çmimi i vendosur në letër ambalazhi të veçantë nuk është i qartë, i dukshëm 
dhe i lexueshëm apo në rast të përdorimit të paketimit shtesë dhe 
mbështjellësi dekorativ i mbulon çmimin konform paragrafit 2. të nenit 14 
të këtij ligji; 

1.18. qeset e përdorura për bartjen e mallrave nga konsumatori i llogariten atij në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3. të nenit 14 të këtij ligji; 

1.19. nuk e ka të vendosur deklaracionin i cili është i qartë, i dukshëm dhe i 
lexueshëm konform nenit 17 të këtij ligji. 

2. Me gjobë prej dyqind (200) deri në njëmijë (1.000) Euro ndëshkohet personi 
përgjegjës i tregtarit ose ofruesi i shërbimeve për shkeljet sipas paragrafit 1. të këtij 
neni.  

3. Me gjobë prej treqind (300) deri në njëmijë (1.000) Euro dënohet shitësi i cili nuk i 
ofron mallin konsumatorit sipas paragrafit 1., 3., 4., dhe 5., të nenit 18 të këtij ligji.  

4. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) dënohet shitësi nëse vepron 
në kundërshtim me nenet 20 dhe 22 të këtij ligji.  

 
Neni 77 

 
1. Me gjobë prej tremijë (3.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro ndëshkohet tregtari 

ose ofruesi i shërbimeve nëse:  
1.1. afati i skadimit të mallit që është në shitje mbaron shpejt, ndërsa nuk është i 
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qartë, i dukshme dhe i lexueshëm apo ndodhet para skadencës së tij konform 
paragrafit 1. të nenit 21 të këtij ligji;  

1.2. malli me defekte nuk është i ndarë fizikisht nga mallrat tjera dhe nuk është 
shënuar në mënyrë të qartë të dukshme dhe të lexueshme se ai mall është 
për t’u shitur si mall me defekt konform nenit 23 të këtij ligji;  

1.3. konsumatori, jo më vonë se koha e nënshkrimit të kontratës nuk merr 
njoftim me shkrim për të drejtën e tij për të anuluar kontratën e lidhur larg 
nga lokalet afariste të tregtarit paragrafët 1. dhe 3. të nenit 32 të këtij ligji;  

1.4. me rastin e kthimit të parave konsumatorit, shuma e kthyer nuk është 
shumëzuar me interesin e caktuar që kanë bankat komerciale për norma të 
depozitave me afat prej tre (3) muajsh për të gjithë periudhën, duke 
llogaritur nga koha e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerjen e 
kontratës konform paragrafit 3. të nenit 35 të këtij ligji;  

1.5. ngarkimi i shpenzimeve për interesin e konsumatorit ose dënimin, në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 45 të këtij ligji.  

2. Me gjobë në shumë prej pesëqind (500) deri në njëmijë e pesëqind (1.500) Euro 
ndëshkohet personi përgjegjës i tregtarit ose ofruesit të shërbimeve për shkeljet 
sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 78 

 
1. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro ndëshkohet 

tregtari ose ofruesi i shërbimeve nëse: 
1.1. publikon apo jep informacion për konsumatorin për çdo palë të tretë pa 

pëlqimin e konsumatorit konform paragrafit 3. të nenit 7 të këtij ligji;  
1.2. konsumatori nuk e njeh konsumatorin nuk e njofton se llogaria është paguar 

në përputhje me dispozitat e nenit 11 të këtij ligji;  
1.3. nuk lëshon faturë për konsumatorin apo nuk lëshon faturë të saktë, të 

pashlyeshme, qartë të dukshme dhe të lexueshme të shtypura konform 
paragrafit 1. të nenit 12 të këtij ligji;  

1.4. shet mallrat që nuk janë të pajisura me etiketë konform paragrafit 1. të nenit 
13 të këtij ligji;  

1.5. dokumentet që shoqërojnë mallin nuk janë vendosur konform nenit 17 të 
këtij ligji;  

1.6. shpërndan mallrat paketimi i të cilave është i dëmshëm për shëndetin ose 
nuk i përshtatet formës dhe peshës së mallit konform paragrafit 1. të nenit 
14, të këtij ligji;  

1.7. nuk e jep shpërblimin e premtuar në çmim me rastin e ofrimit të një malli 
apo shërbimi për konsumatorin konform nenit 15 këtij ligji;  

1.8. nuk i ndan fizikisht mallrat të cilave u është zbritur çmimi nga mallrat tjera 
çmimi i të cilave nuk është zbritur dhe nuk e njofton konsumatorin për 
gabimin apo defektin e atij malli konform nenit 22 të këtij ligji.  

2. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro ndëshkohet personi 
përgjegjës i tregtarit ose ofruesi i shërbimeve për shkeljet sipas paragrafit 1. të këtij 
neni.  
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Neni 79 
 
1. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro ndëshkohet 

ofruesi i shërbimit publik nëse: 
1.1. shitja e shërbimeve publike kur konsumatorit nuk i është llogaritur në 

përputhje me kushtet e përcaktuara në paragrafin 2. të nenit 24 të këtij ligji;  
1.2. konsumatori nuk e njofton paraprakisht me të gjitha kushtet e shërbimeve 

publike dhe nuk i publikon ato në media elektronike dhe të shkruara 
konform paragrafit 4. të nenit 24 të këtij ligji;  

1.3. organi vendim marrës për të drejtat dhe detyrimet e konsumatorëve të 
shërbimeve publike nuk krijon organ këshillimor konform paragrafit 5. të 
nenit 24 të këtij ligji;  

1.4. nuk i lejon konsumatorit qasje në rrjetin e shpërndarjes dhe përdorimit të 
lidhjes së rrjetit konform nenit 25 të këtij ligji;  

1.5. nuk e ruan cilësinë e shërbimeve publike në përputhje me rregullat 
profesionale konform nenit 27 të këtij ligji.  

 
KREU XXI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 80 
Dispozitat kalimtare 

 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë detyrohet që në afat prej gjashtë (6) muaj nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji të nxjerr aktet nënligjore me qëllim të zbatimit të ligjit. 
 

Neni 81 
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. Udhëzimi Administrativ Nr.2007/05 për Etiketën dhe Deklarimin e Mallit;  
1.2. Udhëzimi Administrativ Nr.2009/21 për ndryshimin dhe plotësimin e 

udhëzimit administrativ Nr.2007/05 për Etiketën dhe Deklarimin e Mallit.  
 

Neni 82 
Dispozita Shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr. 2004/17 për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve dhe Ligji Nr.03/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 
2004/17 për Mbrojtjen e Konsumatorëve. 
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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-121 
19 tetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-049-2012, datë 07.11.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 32 20 NËNTOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2004/5 
PËR TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut, nr 2001/9 të dt. 15 maj 2001 për Kornizën 
Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë, nenet 5.1 (ç), 5.7, 9.1.26 (a). 
 
Me qëllim të krijimit të bazës ligjore për tregti me naftë dhe derivateve të naftës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS 
NË KOSOVË 

 
QËLLIMI, ZBATIMI DHE FUSHËVEPRIMI 

Neni 1 
 
1.1. Qëllimi i këtij Ligji është që të nxitet pjesëmarrja e konkurrencës së lirë dhe 

korrekte në sektorin e naftës në Kosovë; të sigurohet pagesa e të gjitha 
detyrimeve tatimore dhe fiskale mbi naftën dhe derivatet e naftës; të eliminohen 
sjelljet e paligjshme në sektorin e naftës; të ndihmojë në sigurimin e kualitetit, 
sigurisë, dhe sigurimin e furnizimit me derivative të naftës. 

1.2. Ky Ligj do të zbatohet ndaj të gjithë personave të angazhuar në shitjen me 
shumicë, shitjen me pakicë, transportin dhe deponimin e naftës dhe derivateve të 
saj në Kosovë. 

 
PËRKUFIZIMET E TERMAVE 

 
Neni 2 

 
2.1. Secili prej termeve në vijim, kurdo që të përdoret në këtë Ligj, do të ketë 

kuptimin e dhënë, përveç nëse konteksti brenda të cilit një term i tillë paraqitet, 
nënkupton qartë diçka tjetër: 
Rezervat strategjike të derivateve të naftës - sasi e derivateve të naftës të 
krijuara, të vendosura dhe të ruajtura në vende të caktuara, të cilat përdoren dhe 
shfrytëzohen për furnizim për nevoja dhe në rrethana të veçanta të parashikuara 
me ligj. 
Rezervat emergjente të derivateve të naftës - sasi e derivateve të naftës të 
dedikuara për përdorim në raste të fatkeqësive të mëdha natyrore, shoqërore dhe 
katastrofave tekniko-teknologjike. 
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Katastrofa teknologjike - nënkupton ç’rregullimin e shkaktuar nga avaritë e 
mëdha të përmasave të sistemeve - sistemi elektroenergjetik, teknologjia 
informative, transporti etj, si dhe pasojat masive që dalin nga produktet 
jocilësore të derivateve të naftës. 
Këshill - organ që do të themelohet në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë, përgjegjës për rregullimin dhe vëzhgimin e sektorit të naftës në Kosovë. 
Shërbim profesional - departament në kuadër të MTI-së i cili kryen punët 
administrative teknike edhe për Këshillin. 
Leje doganore- autorizim zyrtar me shkrim, i lëshuar nga Shërbimi doganor për 
të lejuar importin ose eksportin e naftës dhe të derivateve të naftës. 
Shërbim doganor - shërbim doganor i UNMIK-ut, i cili ka autoritet dhe 
përgjegjësinë e plotë për leje doganore, duke përfshirë autoritetin për vlerësim 
dhe mbledhje të detyrimeve doganore nga importuesit dhe eksportuesit e 
derivateve të naftës; 
Cilësi e karburanteve - normë e përcaktuar nga organi kompetent lidhur me 
kualitetin, në përputhje me standardet e UE-së. 
Praktikë mashtruese tregtare - fshehje, të përmbajturit ose heqja e çfarëdo 
prove materiale me qëllim të mashtrimit të konsumatorëve në lidhje me blerjen 
ose shitjen e derivateve të naftës. 
Licencë - autorizim zyrtar me shkrim, i lëshuar nga Këshilli i paraparë me këtë 
Ligj, që përcakton rrethanat dhe kushtet në të cilat personat mund të marrin pjesë 
në veprimtaritë e përcaktuara dhe të autorizuara të sektorit të naftës në Kosovë. 
Person i licencuar - person fizik ose juridik i cili ka fituar licencën për 
ushtrimin e veprimtarisë së shitjes me shumicë, shitjes me pakicë, transportimin, 
deponimin dhe veprimet tjera lidhur me tregtimin me derivate të naftës. 
Person fizik - person fizik, ndërmarrje e regjistruar si biznes individual. 
Person juridik - shoqëri akcionare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, 
ndërmarrje publike, organizatë dhe asociacion tjetër i regjistruar. 
Ministër – ministër i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
Ministri - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e themeluar në pajtim me 
Rregulloren nr. 2001/19 të UNMIK-ut. 
Naftë - nafta e papërpunuar si hidrokarbur natyror dhe hidrokarburet tjera të 
papërpunuara. 
Derivatet e naftës - benzinë, karburant dizel, auto dizel (vaj benzine) dizel 
industrial, lëndë djegëse për aviacion, vajguri, vaj lubrifikues, vaj motori, 
benzinë e lëngët, naftë, kundërngrirërës, glicerinë për frerë, vaj i rëndë dhe 
prodhime tjera të tilla të identifikuara nga Këshilli me urdhëresë administrative, 
përveç asfaltit. 
Sektori i naftës - biznesi me derivate të naftës në Kosovë. 
Shënim - një bazë të dhënash të regjistruara nga Këshilli, të emrave, adresave, 
numrave identifikues të tatimpaguesve dhe nëse zbatohen, numrat e certifikatës 
së regjistrimit të aplikusve të evidencuar nga Këshilli. 
Shitës me shumicë - person i cili blen derivate të naftës me qëllim të shitjes, 
ofrimit ose ndërmjetësimit në shitjen e derivateve të naftës për përdorim 
industrial, afarist ose të brendshëm, ose çdo person, përveç konsumatorit 
përfundimtar të derivateve të naftës. 
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Shitës me pakicë - person i cili blenë derivate të naftës me qëllim të shitjes ose 
ofrimit për shitje, personave të cilët janë konsumatorë përfundimtarë. 
Transporti - bartja përmes gypave, hekurudhës ose automjeteve, përveç 
karburantit në rezervuarët e karburantit të trenit ose automjetit veprues dhe i 
shfrytëzuar posaçërisht për vënien në lëvizje të atij treni ose automjeti. 
Depo nafte - hapësira, rezervuari sipas kushteve të parapara për deponim të 
derivateve, i dedikuar për nevoja vetjake prodhuese ose harxhuese dhe për 
qëllim të shitjes ose dhënies me qira. 
Rregullorja e UNMIK-ut 2002/5 - Rregullore e UNMIK-ut nr. 2002/5 e dt. 4 
mars 2002, mbi ndryshimin e “Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi 
Ekzekutivin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqevërisëse të Kosovës”, Neni 
1.1(j) dhe Shtojca XI. 

2.2. Siç është përdorur në këtë ligj, njëjsi nënkupton shumësin, dhe shumësi 
nënkupton njëjsin. Referimet ndaj “Nenit” janë referime të këtij Ligji përveç 
nëse është dhënë ndryshe. 

 
KRIJIMI DHE FUSHËVEPRIMI I KËSHILLIT 

Dispozitat themelore 
 

Neni 3 
 
3.1. Këshilli përbëhet prej pesë (5) anëtarëve duke përfshirë edhe kryesuesin, tre (3) 

anëtarë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, një (1) nga Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave dhe një (1) nga Ministria për Energjetikë dhe 
Miniera. Anëtarët e Këshillit propozohen nga Ministritë përkatëse dhe emërohen 
nga Qeveria. Gjithashtu duhet të merret në konsiderim dhe të sigurojnë një 
përbërje harmonike gjinore dhe etnike.  

3.2. Anëtarët e Këshillit për punën e tyre nuk do të marrin pagë të rregullt, por mund 
t’u kompensohen shpenzimet në lartësi të mëditjes në Kosovë për pjesëmarrje në 
mbledhje të Këshillit.  

3.3. Nëse anëtari i Këshillit ka ndonjë lidhje familjare ose personale me 
parashtruesin e kërkesës për licencim, përkatësisht vazhdim të licencës, 
shqyrtohet dhe vendoset lidhur me suspendimin ose revokimin e licencës ose 
ekziston ndonjë rrethanë tjetër e cila ndikon në paanësinë e anëtarit, anëtari 
shpall konfliktin e interesit dhe abstenon në shqyrtim dhe votim. Nëse në rast të 
një konflikti të interesit anëtari përkatës i Këshillit nuk deklarohet siç kërkohet 
me këtë ligj dhe ka marrë pjesë në marrje të vendimit, atëherë ky vendim i 
Këshillit është i pavlefshëm.  

3.4. Mandati i anëtarëve të parë të Këshillit është:  
a) 4 vjet për kryesuesin; 
b) 3 vjet për dy anëtarë; 
c) 3 vjet për dy anëtarë. 

3.5. Mandati i çdo anëtari pasues do të jetë katër vjet.  
3.6. Çdo anëtar i Këshillit, përfshirë edhe ata të parët, mund të riemërohen edhe për 

një mandat shtesë katër vjeçar.  
3.7. Anëtarët e Këshillit duhet të kenë kualifikime universitare dhe njohuri së paku 
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në njërën nga këto lëmi: financa, juridike, planifikim urban, profile teknike dhe 
në standardet evropiane që i përkasin kësaj lëmie.  

3.8. Anëtar i Këshillit nuk mund: 
a) të jetë zyrtari i Qeverisë ose zyrtari politik; 
b) të kryej punë për një ndërmarrje e cila ushtron veprimtari afariste në 

sektorin e naftës; 
c) të kryej ndonjë aktivitet tjetër që mund të rezultojë në konflikt interesash. 

3.9. Anëtari mund të shkarkohet para përfundimit të mandatit të tij/saj vetëm në 
rastet kur ai/ajo: 
a) parashtron dorëheqjen; 
b) bënë shkelje serioze të detyrave profesionale; 
c) është dënuar për një vepër penale në bazë të këtij ligji apo ndonjë ligji tjetër; 
d) nuk është në gjendje fizike apo mentale të kryej detyrat për tre muaj me 

radhë apo më shumë; 
e) vepron në kundërshtim me nenin 3.3 dhe me kushtet e parapara në nenin 

3.11 të këtij ligji.  
3.10. Këshilli ka për detyrë:  

a) që në bashkëpunim me departamentin përkatës të Ministrisë për Tregti dhe 
Industri të regjistroj të dhëna mbi personat që ushtrojnë veprimtari afariste 
në sektorin e naftës si dhe mbi personat të cilët kanë paraqitur kërkesë para 
Këshillit për lëshimin e një licence; 

b) të lëshojë, vazhdojë, suspendojë ose revokojë licencat në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji; 

c) të kërkojë nga personat e licencuar të mbajnë në dispozicion informacione 
që kanë të bëjnë me aktivitetet a tyre dhe t’i paraqesin Këshillit raporte mbi 
aktivitetet e tyre brenda afatit të caktuar nga Këshilli;  

d) të përkrahë konkurrencën dhe të pengojë sjelljet grabitçare ndërmjet 
personave të licencuar;  

e) të hetojë çfarëdo shkelje të dyshuar ose të parashikuar me këtë ligj ose me 
çfarëdo rregulle administrative dhe udhëzimi zbatues, të miratuar më vonë.  

3.11. Në përmbushjen e përgjegjësive të veta, Këshilli do t’i drejtojë të gjitha 
aktivitetet dhe punët në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese, në mbledhje 
të Këshillit, të hapura për publikun. Të gjitha veprimet e Këshillit do të jenë:  
a) qartë të autorizuara dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të këtij ligji;  
b) qartë të lidhura dhe të nevojshme për arritjen e qëllimit të parashtruar;  
c) të zbatuara në mënyrë të tillë që krijojnë sa më pak raste për ndërhyrje në 

veprimet e Sektorit të naftës;  
d) në harmoni me çfarëdo marrëveshje ndërkombëtare që është detyruese për 

Kosovën;  
e) në pajtim me Standardet Ndërkombëtare dhe Evropiane. 

 
LICENCIMI 

 
Neni 4 

 
4.1. Asnjë person nuk mund të merret me transport, deponim ose shitje të derivateve 

të naftës, brenda kapaciteteve të shitjes me shumicë dhe pakicë, për qëllime 
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afariste, pa një licencë aktuale valide, të lëshuar nga Këshilli.  
4.2. Këshilli është i autorizuar që të kërkojë të dhëna nga aplikuesit për licenca të 

cilët mendojnë të marrin pjesë në Sektorin e naftës në Kosovë dhe të lëshojë 
këto licenca:  
a) në bashkëpunim me Autoritetin Doganor, licencën për import,  
b) licencën e përgjithshme për karburante, e cila autorizon pronarin të 

transportojë, deponojë dhe shes naftë dhe produkte të naftës,  
c) Licencën për transport të naftës dhe derivateve të saj,  
d) Licencën për deponim të naftës dhe derivateve të saj,  
e) Licencën për shitjen e naftës dhe të derivateve të saj,  
f) Licencën për shërbimet në sektorin e naftës përkitazi me transportin, 

deponimin dhe shitjen e vajrave lubrifikante, vajrave motorike, antifrizit dhe 
vajrave për frerë.  

4.3. Nuk do të ketë ndonjë kufizim të numrit të parashtruesëve të kërkesave për 
licenca të cilët do të regjistrohen ose të numrit të licencave të cilat mund të 
lëshohen nga Këshilli.  

4.4. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, brenda 30 ditëve pas shpalljes së këtij ligji, 
do të nxjerrë një akt nënligjor i cili përcakton kushtet për shqyrtimin dhe 
vlerësimin e licencave.  

4.5. Licenca vlenë dy vjet që nga data e lëshimit, por në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji mund të suspendohet ose revokohet.  

4.6. Personat e regjistruar në Regjistrin e Biznesit të Kosovës, për ushtrimin e 
veprimtarisë nga sektori i naftës ose servisimin e automjeteve, shitja e të cilëve 
nuk kalon shumën e përgjithshme deri në 50.000 € në vit, mund të transportojnë 
dhe shesin vajra lubrifikuese, vajra motorike, antifriz dhe vaj frerësh, edhe pa u 
licencuar.  

4.7. Licenca nënshkruhet nga ministri.  
4.8. Licencat nuk mund t’u bartën personave të tretë.  
 

PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE KUSHTET PËR MIRATIM 
 

Neni 5 
 
5.1. Ministri do të lëshojë Urdhëresën e Ministrisë për të përshkruar procedurat e 

sakta, të shkruara, jodiskriminuese për konkurrim, evidencim, shqyrtim, lëshim 
dhe përtrirje të licencave.  

5.2. Lista e tarifave për lëshim dhe përtëritje të licencave është sa vijon:  
a) Importi i përgjithshëm 5.000 €,  
b) Importi i LPG (etan, etilen, butan, propan dhe kombinimet) 2.500 €,  
c) Importi i vajrave të rënda 2.000 €,  
d) Transporti i derivateve të nafës 2.000 €,  
e) Deponimi i derivateve të naftës 2.000 €,  
f) Shitja e derivateve të tjera nga gazrat dhe nafta 2.000 €,  
g) Shitja e LPG – (etan,etylen, butan, propan dhe kombinimet) 1.000 €,  
h) Shitja me shumicë e derivateve të naftës 3.000 €,  
i) Shitja me pakicë e derivateve të naftës 2.000 €,  



 
Ligji Nr. 2004/5 për tregtinë me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë 

 207 

j) Licenca për shërbime 300 €,  
5.3. Kërkesat për licencim do të bëhen me shkrim në një formular të përpiluar nga 

Këshilli. Këshilli do të vërtetojë kohën dhe datën e pranimit të secilës kërkesë 
për dhënie apo përtëritje të licencës.  

5.4. Këshilli nëpërmjet Departamentit përkatës të MTI-së, do të evidencojë të dhëna 
në lidhje me secilën kërkesë për licencë nga neni 4.2 të këtij Ligji  

5.5. Lidhur me kërkesën, Këshilli do të merr vendim për aprovim apo refuzim, jo më 
vonë se tridhjetë (30) ditë, pas pranimit të kërkesës.  

5.6. Këshilli do të miratojë kërkesën për licencë ose përtëritje të saj, nëse me 
dokumentacionin e parashtruesit të kërkesës bashkëngjiten:  
a) Kopja e vërtetuar e certifikatës së regjistrimit të biznesit;  
b) Kopja e vërtetuar e certifikatës së tatimpaguesit;  
c) Deklarata e vërtetuar përmes dëshmisë se: tërësisht e ka përmbushur 

obligimin e tij lidhur me pagesën e tatimit mbi të ardhurat;  
d) se nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor;  
e) se nuk është dënuar për vepër penale me 6 muaj apo më tepër heqje lirie;  
f) se nuk i është suspenduar licenca apo revokuar, dy apo më shumë raste nga 

Këshilli;  
g) pagesa e nevojshme e taksës së paraparë për licencim, dhe  
h) në të njëjtën kohë me lëshimin e licensës, një sigurim të përgjegjësisë ndaj 

palës së tretë në formë të polisës, valid gjatë tërë kohës së afatit të licencës, 
për incident në shumë minimale prej pesëdhjetë mijë eurosh (50.000 €) dhe 
një premi totale prej një milion eurosh (1.000.000 €) për të gjitha rreziqet, 
kjo licencë të ju lëshohet kompanive të cilat kanë minimumin e kapacitetit 
për deponim prej 1000 kubik për secilin produkt. 

5.7. Nëse në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës, Këshilli nuk merr 
vendim për licencim në përputhje me nenin 5.6 pika (a) deri në (d), parashtruesi i 
kërkesës konsiderohet i licencuar dhe do të ketë të drejtë të kërkojë që Këshilli së 
bashku me provat e siguruara, të parapara me nenin 5.6 nën (d), t’i lëshojë licencën 
e kërkuar. Këshilli do ta lëshojë licencën e tillë pa vonesë, nëse parashtruesi i 
kërkesës t’i përmbushë kërkesat e gjitha kushtet e parapara të Këshillit.  

5.8. Si pjesë e procesit të licencimit, Këshilli është i autorizuar të kërkojë nga 
aplikuesi, informata të tilla që janë të arsyeshme për verifikimin e informatave të 
skeduara dhe informatave se a i plotëson konkuruesi kushtet e parapara me 
dispozitat e këtij ligji.  

 
LICENCAT EKZISTUESE 

 
Neni 6 

 
6.1. Licencat e lëshuara para datës së hyrjes në fuqi të këtij Ligji, do të vlejnë katër 

(4) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, me kusht që i licencuari t’i plotësojë 
kushtet dhe kërkesat e parapara për licencë.  

6.2. Të gjithë personat e licencuar brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh, duhet 
të parashtrojnë kërkesë për përtrirjën e licencës, në përputhje me dispozitat e 
këtij Ligji.  
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PËRTËRITJA E LICENCËS 
 

Neni 7 
 
7.1. Gjashtëdhejtë (60) ditë para skadimit të afatit të një licence, Këshilli do t’i 

dërgojë personit të licencuar njoftimin me shkrim për këtë skadim. Çdo i 
licencuar që dëshiron të vazhdojë ofrimin e shërbimeve të licencuara edhe pas 
afatit të licencës së parë, mund të përtërijë licencën e tij duke:  
a) e paguar në llogari të veçantë taksën për përtëritje të licencës në shumën 

prej pesëdhjetë eurosh (50 €) dhe  
b) duke i përmbushur obligimet nga neni 5.6 pika d.  

7.2. Për ripërtrirje të licencës, përsoni i licencuar duhet t’i plotësojë kërkesat e 
Këshillit për licencim.  

 
SUSPENDIMI DHE REVOKIMI I LICENCAVE 

 
Neni 8 

 
8.1. Në rast të suspendimit ose shuarjës së biznisit nga Regjistri i biznesit të Kosovës 

në mënyrë automatike shuhet edhe licenca e lëshuar nga Këshilli, (biznes 
joekzistues ose joligjor).  

8.2. Këshilli është i autorizuar të suspendojë ose revokojë licencën, duke u bazuar në 
përcaktimin e fakteve, administrimin e parave dhe pas votimit me shumicë, 
konstatohet se:  
a) Personi i licencuar ka shkelur një dispozitë të këtij Ligji, rregullat e 

paraqitura në nenet vijuese, ose afatet dhe kushtet thelbësore të licencës;  
b) Personi i licencuar është vonuar më shumë se nëntëdhjetë (90) ditë për të 

përmbushur detyrimet e tij tatimore, ose  
c) Personi i licencuar merret me praktika mashtruese tregtare.  
d) Nuk i është përmbajtur obligimit për sigurimin e rezervave emergjente.  

8.3. Vendimi i Këshillit për të suspenduar ose revokuar një licencë do të bazohet 
vetëm në dëshmitë e prezantuara në seancën e shqyrtimit.  

 
RISHQYRTIMI DHE ANKESA NDAJ VENDIMEVE TË KËSHILLIT 

 
Neni 9 

 
9.1. Personi i pakënaqur me vendimin e Këshillit, mundet brenda afatit prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes së vendimit t’i parashtrojë ankesë Ministrisë. Ankesa duhet të 
arsyetohet.  

9.2. Ministria do të merr vendim në shkallën e dytë brenda 30 ditësh, të cilën do t’ia 
dërgojë paraqitësit të ankesës.  

9.3. Kundër vendimit të shkallës së dytë mund të hapet kontesti administrativ.  
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HARMONIZIMI ME BASHKËSINË EVROPIANE (BE) 
 

Neni 10 
 
10.1. Për t’i mënjanuar ose zvogëluar pasojat negative të furnizimit jo të mjaftueshëm 

me derivate të naftës, në përputhje me standardet e BE-së, Këshilli do t’i 
rekomandojë ministrit mënyra alternative për të vendosur një rezervë strategjike 
të naftës.  

10.2. Kualiteti i benzinës dhe dizel karburanteve:  
a) Këshilli do t’i shqyrtojë dhe rekomandojë ministrit standardet për kualitet të 

benzinës dhe dizel karburantit në mënyrë që të zvogëlohen gazrat e 
dëmshme për ambientin që lëshohen nga automjetet dhe për të siguruar që 
Kosova të mos bëhet treg atraktiv për karburantet me specifikacion të ulët, 
të gjitha tipet e dizelit ose lëndeve të gasit mund të kenë në përbërjen e tyre 
maksimalisht 0,2% sulfur, benzina me plumb, përbërja e plumbit të jetë 
maksimalisht 0,15%.  

b) Këshilli do t’i shqyrtojë dhe rekomandojë ministrit standardet e arritura për 
kualitetetin e karburanteve sipas standardeve të BE-së, në një periudhë 
kohore që është në përputhje me zhvillimin e Kosovës.  

 
REZERVAT EMERGJENTE DHE OPERATIVE 

 
Neni 11 

 
11.1. Ministria përkujdeset, mbikëqyrë dhe është përgjegjëse për furnizim të sigurtë, 

të rregullt dhe cilësor me derivate të naftës. 
11.2. Rezervat strategjike të derivateve të naftës përcaktohen si stoqe intervenimi në 

rast të fatkeqësive elementare, epidemive ose katastrofave teknologjike.  
11.3. Poseduesit e licencës së përgjithshme dhe asaj për deponim të derivateve të 

naftës janë të obliguar që çdoherë t’i sigurojnë pesë (5) % nga kapaciteti i tyre 
për rezerva emergjente deri në krijimin e rezervave materiale të Kosovës.  

11.4. Marrëdhëniet ndërmjet personit të licencuar dhe Ministrisë përkitazi me rezervat 
konkrete emergjente përcaktohen me kontratë, e cila nënshkruhet me rastin e 
licencimit dhe vlenë aq kohë sa edhe licenca.  

11.5. Qeveria e Kosovës mund të caktojë mënyra alternative për të krijuar një rezervë 
strategjike të naftës.  

11.6. Ministri do të përcaktojë mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të rezervave 
emergjente dhe regjionalizimin e tyre.  

11.7. Furnizuesit me naftë dhe shfrytëzuesit, për elektrana, ngrohtore të qyteteve, 
transportin publik dhe furra të bukës, janë të obliguar që të sigurojnë rezerva 
operative, në sasi të shpenzimit mesatar gjatë pesëmbdhjetë (15) ditësh në vitin 
paraprak, me kusht që në atë vit të kenë harxhuar së paku njëzet e pesë (25) tonë 
naftë.  
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PRAKTIKAT MASHTRUESE TREGTARE 
 

Neni 12 
 
12.1. Të licencuarit nuk do të ndërmarrin asnjë veprim lidhur me deponimin, 

reklamimin, ofertën dhe shitjen e derivateve të naftës në Kosovë, me qëllim që 
të mashtrojnë, tentojnë të mashtrojnë ose që ka efekte të mashtrimit, ndaj 
blerësit ose shfrytëzuesit lidhur me: 
a) prejardhjen e derivateve të naftës,  
b) emërtimin e produktit të derivateve të naftës,  
c) emrin ose identitetin e shitësit,  
d) çmimin e derivateve të naftës, dhe  
e) përbërjen, cilësinë dhe sasinë e naftës ose derivative të naftës.  

12.2. Të licencuarit nuk do të mbajnë, ofrojnë për shitje ose shesin çfarëdo lloj 
derivati të naftës, prej asnjë kontejneri, rezervoari, pompe ose ndonjë mjeti tjetër 
shpërndarës, përveç atyre të prodhuara dhe furnizuara nga prodhuesi ose 
furnitori përkatës sipas emrit, shenjës tregtare, simbolit, mbishkrimit ose 
tipareve tjera të ndryshme nga ato që gjenden në rezervoar, kontejner, pompë 
ose pajisje tjera të cilat janë prezente me rastin e shitjes, ofertës për shitje ose 
shpërndarjes.  

12.3. Të licencuarit nuk do të përdorin mjete matëse jo të sakta.  
12.4. Të licencuarit nuk do t’i qasen një praktike që kërkon licencë pa pasur më parë 

një licencë përkatëse nga Këshilli.  
12.5. Të licencuarit që bien në kundërshtim me dispozitat e këtij Neni, do të 

konsiderohet se kanë ushtruar një praktikë mashtruese tregtare.  
 

INTERVENIMI I GJYKATËS 
 

Neni 13 
 
13.1. Përveç dënimeve dhe dispozitave tjera detyruese nga ky Nen, Këshilli, me 

pajtimin e ministrit, mund të kërkojë nga gjykata kompetente që të lëshojë 
urdhër për pezullim dhe ndërprerje të veprimtarisë, nëse personi ka bërë shkelje 
të këtij Ligji apo të dispozitave tjera të miratuara më vonë.  

13.2. Përveç dënimeve dhe dispozitave tjera detyruese në fuqi sipas këtij Neni, 
Këshilli mundet, me kërkesën e ministrit, të kërkojë nga gjykata kompetente që 
menjëherë të ndalë shitjen momentale ose të ardhshme nga një pompë ose 
pajisje tjetër shpërndarëse prej të cilës nafta dhe derivatet e naftës janë ofruar 
për shitje në kundërshtim me këtë Ligj.  

13.3. Përveç dënimeve dhe dispozitave detyruese në fuqi sipas këtij neni, Këshilli 
mundet, me pëlqimin e ministrit, të kërkojë nga Gjykata kompetente që të 
ndalojë një person që të merret me praktika mashtruese tregtare. 
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ZBATIMI 
 

Neni 14 
 
14.1. Ministria do të lëshojë urdhëresë dhe udhëzime për zbatimin e këtij Ligji.  
14.2. Mbikëqyrjen administrative të zbatimit të këtij Ligji e bën Ministria,  
14.3. Inspektimin e bën inspekcioni kompetent dhe organet e autorizuara me këtë dhe 

ligje tjera.  
14.4. Këshilli do të ketë autoritetin që të zbatojë çdo dispozitë të këtij Ligji në rastet 

kur mendohet se është bërë shkelje administrative. Këshilli mund të 
bashkëpunojë me Shërbimin Policor të Kosovës ose agjensionet tjera, në bazë të 
Ligjit për ndihmë, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë me rastin e shkeljeve 
administrative dhe do të ndërmerr masa të përfshirjes së organit të autorizuar 
ligjor për ruajtjen e qetësisë, parandalimin e prishjes së qetësisë ose ndërmarrjen 
e masave përkatëse në rast se prishet qetësia.  

14.5. Shërbimi Policor i Kosovës dhe agjensionet tjera të autorizuara janë kompetente 
që të zbatojnë çfarëdo dispozite të këtij Ligji në rastet kur mendohet të jetë kryer 
ndonjë vepër kriminale.  

14.6. Këshilli, në rast kërkese, do t’i ofrojë çfarëdo informate relevante që ka Zyrës 
për Krim të Organizuar në Kosovë, Njësisë Qendrore për Hetimin e 
Kriminalitetit, Njësisë Sekrete për Krime, Shërbimit Doganor dhe cilësdo njësie 
tjetër hetuesie të autorizuar, pa vendim paraprak të Gjykatës.  

 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 15 

 
15.1. Me gjobë deri në 100.000 € ndëshkohet personi i cili zhvillon veprimtarinë pa 

licencë paraprake.  
15.2. Me gjobë deri në 50.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, në qoftë se bën 

mashtrim lidhur me prejardhjen e naftës dhe derivateve të saj,  
15.3. Me gjobë deri në 50.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse përdorë 

emërtim tjetër të produktit të naftës dhe derivateve të saj.  
15.4. Me gjobë deri në 50.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën 

mashtrim lidhur me emrin dhe identitetin e shitësit.  
15.5. Me gjobë deri në 30.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën 

mashtrim me çmimin e naftës dhe derivateve të saj.  
15.6. Me gjobë deri në 30.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën 

mashtrim me cilësinë dhe sasinë e naftës dhe derivateve të saj.  
15.7. Me gjobë prej 50.000 € ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse përdorë njësi 

dhe stabilimente matëse të pacertifikuara.  
15.8. Me gjobë deri në 50.000 € ndëshkohet edhe përgjegjësi i personit që e ka 

licencën, nëse në forma të palejueshme ndotë ambientin ku vepron.  
15.9. Nëse ndodhë gjoba e dytë, atëherë vlera e saj do të dyfishohet dhe do të inicohet 

procedura për vepër penale.  
15.10. Ministri përshkruan formën e licencës, përbërjen e saj, procedurat dhe 
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shpenzimet për nxjerrjen e saj, çmimi për lëshimin e licencës dhe tarifa prej 100 
E për secilin kamion i cili kalon kufirin dhe i cili importon produkte të naftës në 
territorin e Kosovës. Për shkak të ndjeshmërisë sociale vetëm gasi dhe mazuti të 
përjashtohen nga kjo ekstra tarifë.  

15.11. Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i dispozitave të këtij Ligji derdhën në 
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.  

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 16 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi dhe në ditën e shpalljes nga PSSP-ja. 
 
Më 7 maj 2005 
UNMIK/REG/2005/22 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 3 / 01 GUSHT 2006 
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LIGJI Nr. 02/L-89 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2004/5 

PËR TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (ç) dhe 9.1.26 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr 2001/9 e datës 15 maj 2001), 
 
Duke pasur parasysh nevojën për ndryshimin e Ligjit nr. 2004/5 për tregtinë me naftë 
dhe derivate të naftës në Kosovë për krijimin e kushteve që ligji të gjej zbatueshmëri të 
plotë. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2004/5 
PËR TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 

 
Neni 1 

 
Në Ligjin Nr. 2004/5 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë, të shpallur 
me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2005/22 të datës 07.05.2005 në nenin 2.1 nocioni 
“Transporti” ndryshohet dhe përkufizohet si vijon: 
”Transporti” nënkupton çdo bartje të naftës dhe të produkteve të saj prej një vendi 
tjetër, përveç bartjes përmes hekurudhës dhe të automjeteve sipas Ligjit për transportin 
e mallrave të rrezikshme. 
 

Neni 2 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2007/9 
05.02.2007 

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 25 / 01 QERSHOR 2008 
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LIGJI Nr. 03/L-138 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/5 PËR 

TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 
 
 
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. 2004/5 PËR 
TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 

 
Neni 1 

 
Neni 1, paragrafi 1 ndryshohet dhe plotësohet me tekstin si vijon: 
“Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i sektorit të Naftës dhe Derivateve të Naftës që ka 
të bëjë me tregtimin, licencimin dhe monitorimin e rregullt të tregut me Nafte dhe 
Derivate të Naftës, përmes nxitjes se konkurrencës dhe eliminimit të praktikave të pa 
lejuara tregtare”. 
 

Neni 2 
 
Në tërë tekstin e Ligjit nr. 2004/5 dhe të Ligjit nr. 02/L-89, për ndryshim dhe plotësim 
të Ligjit nr. 2004/5 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë, përkufizimi 
dhe fjala “transporti” (nëse është në kontekst të transportimit), fshihet. 
 

Neni 3 
 
1. Në nenin 2, përkufizimet e termave të ligjit plotësohen dhe ndryshohen si vijon: 

“Derivatet e naftës” nënkupton produktet e përfituara nga nafta si: benzinë, 
Kerozin karburant dizel, auto dizel, vajguri, vaj lubrifikues, vaj motori,naftë, 
kundërngrirërës, glicerinë për frerë dhe vajra të rënda. 
Zëvendësohet përkufizimi “Këshill” me përkufizimin “Zyra e Licencimit” kjo 
vlen për tërë tekstin e ligjit. 
“Rezervat emergjente të derivateve të naftës” nënkupton sasi e derivateve të 
naftës të dedikuara për përdorim në raste të fatkeqësive të mëdha natyrore dhe të 
gjendjes së jashtëzakonshme. 
Në përkufizimin ”Shërbim doganor” nistoret: “UNMIK” zëvendësohen me 
fjalën: “Kosovës” 
“Licencë” – nënkupton dokumentin me shkrim, të lëshuar nga Zyra e Licencimit, 
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të paraparë me këtë ligj, që personit të caktuar ia njeh të drejtën për ushtrimin e 
veprimtarisë së caktuar në sektorin e naftës dhe të derivateve të saj në Kosovë 
Përkufizimi “Shënim” ndryshohet dhe bëhet “Të dhënat bazë” (dhe kjo vlen për 
tërë tekstin e ligjit). Teksti i këtij përkufizimi riformulohet si vijon: 
“Të dhënat bazë” nënkuptohen shënime të regjistruara nga Zyra e Licencimit 
lidhur me emrin, adresën, numrin e identifikimit të tatimpaguesit dhe nëse ato 
zbatohen, numrin e certifikatës së regjistrimit të aplikuesit të evidencuar në Zyrën 
e Licencimit. 

2. Në nenin 2 të ligjit shtohen katër përkufizime të reja me tekstin si vijon: 
“Përpunimi” nënkupton procesin e përpunimit të lëndëve të para nga nafta dhe 
derivatet e naftës për përfitimin e produkteve finale. 
“Komisioni” nënkupton Komisionin për Ankesa, që ka për detyrë t’i shqyrtojë 
ankesat kundër vendimeve të Zyrës së Licencimit. 
“Certifikatë Doganore” nënkupton certifikatën e lëshuar nga Dogana e Kosovës 
për ushtrimin e veprimtarisë import-eksport. 
“Organ i autorizuar” nënkupton organin për vlerësim te konformitetit që mund të 
jetë: organ inspektimi, i akredituar sipas standardit ISO /IEC 17020, testues i 
akredituar sipas standardit ISO /IEC 17025 ose certifikues i akredituar sipas 
standardit ISO /IEC 4011. 

 
Neni 4 

 
Ndryshohet titulli i nenit 3 të ligjit “KRIJIMI DHE FUSHËVEPRIMI I 
KËSHILLIT” dhe tërë teksti i nenit si vijon: 
 

Neni 3 
THEMELIMI DHE FUSHËVEPRIMI I ZYRËS SË LICENCIMIT 

 
3.1. Zyra e Licencimit themelohet në kuadër të MTI-së me shërbyes civilë, që i 

përgjigjet ministrit.  
3.2. Veprimtaria themelore e Zyrës së Licencim është t’i japë, t’i vazhdojë, t’i 

pezullojë, t’i ndryshojë ose t’i revokojë licencat në pajtim me këtë ligj.  
3.3. Licencat i nënshkruan ministri.  
3.4. Kundër vendimit të Zyrës së Licencimit, pala e pakënaqur mund të ankohet në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e marrjes së vendimit.  
3.5. Organizimi i Zyrës, numri dhe përgatitja profesionale e shërbyesve civilë, 

detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës së Licencimit dhe procedurat e licencimit, 
rregullohen me akt nënligjor të ministrisë.  

3.6. Anëtarit të Këshillit, (sipas nenit 3 të ligjit në fuqi), me hyrjen në fuqi të këtij 
ligji i vazhdohet mandati i mbetur, në cilësi të anëtarit të Zyrës së Licencimit.  

 
Neni 5 

 
1. Në paragrafin “4.1” të ligjit, pas fjalës “deponim” shtohet fjala ”import” ndërsa 

pjesa tjetër e tekstit mbetet e pandryshuar.  
2. Në paragrafin 4.2 të ligjit, fshihet teksti ekzistues dhe zëvendësohet me tekstin si 

vijon:  
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4.2. Zyra e Licencimit do të shqyrtojë dhe marrë vendim për pajisjen me licencë 
për veprimtari në sektorin e tregtimit dhe përpunimit të naftës dhe 
derivateve të naftës.  

3. Ne paragrafin 4.2 të ligjit fshihen pikat: a,b,c,d,e dhe f.” dhe zëvendësohen me 
riformulim dhe rinumërim te ri si vijon:  
a) Licencat do të jepen për import, deponim, shitje me shumicë, shitje me 

pakicë, dhe përpunim.  
b) Ministri, me akt nënligjor, do të përcaktojë produktet e naftës dhe derivateve 

të naftës qarkullimi i të cilave i nënshtrohet licencimit, llojet e licencave dhe 
kushtet për marrjen e tyre.  

4. Në nenin “4” të ligjit pas paragrafit “4.2” shtohet një paragraf i ri i cili bëhet “4.3” 
me tekstin si vijon: 
4.3. Procedurat për licencimin e kompanive që merren me përpunimin e lëndëve 

të para të naftës dhe derivateve të saj, rregullohen me akte nënligjore të 
nxjerra nga Ministri. 

5. Në nenin “4” të ligjit paragrafi “4.4” fshihet ne tërësi.  
6. Paragrafi “4.3” i ligjit behet “4.4”  
7. Paragrafi “4.6” i ligjit fshihet dhe riformulohet me tekstin si vijon:  

4.6. ”Personat te cilët ushtrojnë veprimtari në servisim të automjeteve mund të 
shfrytëzojnë, për nevoja vetanake, vajra lubrifikues, vajra motorik, vaj 
kundërngrirës dhe vaj frerësh, pa u licencuar”. 

8. Pas paragrafit “4.6” të ligjit shtohen 3 paragrafë me tekstin dhe me rinumërim te ri 
si vijon: 
4.7. Ministri ka të drejtë që në rast se vlerëson se nuk janë zbatuar procedurat 

ligjore, lidhur me marrjen e çdo vendimi të Zyrës së Licencimit, mund të 
pezullojë atë vendim dhe së bashku me gjithë lëndën t’ia kthejë Zyrës së 
Licencimit,, në rishqyrtim.  

4.8. Në rastet kur edhe pas rishqyrtimit, Zyra e Licencimit, nuk mënjanon 
parregullsitë, Ministri përcjell lëndën te Komisioni i ankesave për vendosje.” 

4.9. Deri në vendosjen nga Komision i ankesave, vendimi i Zyrës së Licencimit, 
konsiderohet i pezulluar dhe nuk prodhon efekte juridike.” 

9. Paragraf ët ”4.7” dhe “4.8 “ të ligjit bëhen dhe rinumërohen si vijon: 4.10 dhe 4.11. 
 

Neni 6 
 
1. Në nenin “5”, të ligjit i paragrafi “5.2”, fshihet në tërësi teksti ekzistues dhe 

zëvendësohet me tekstin si vijon: 
5.2. Lartësia e taksave për secilin lloj të licencave dhe përtëritjen e tyre do të 

përcaktohet me akt nënligjor nga Ministri. 
2. Paragrafi 5.6 i ligjit pika” b)” fshihet.  
3. Në paragrafin 5.6 të ligjit pika “c)” riformulohet:  

c) Dëshminë e vërtetuar, se tërësisht ka përmbushur obligimet ndaj 
institucioneve shtetërore - tatimet, taksat, dhe detyrime të tjera. 

4. Në paragrafin 5.6. të ligjit, pika “e)” riformulohet: 
e) Dëshmi se drejtori apo menaxheri kryesor nuk është dënuar për vepër penale 

heqje lirie 6 muaj apo më tepër. 
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5. Në paragrafin 5.6 të ligjit, pika “h)” riformulohet si vijon:  
h) Polisa e sigurimit të përgjegjësisë ndaj palëve të treta në lartësi prej 1 €/litër 

të kapaciteteve të rezervoarëve të naftës dhe derivateve të naftës për shitje 
me pakicë apo deponim.  

6. Në paragrafin 5.7 të ligjit, teksti ekzistues fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si 
vijon:  
5.7. Në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës, Zyra e 

Licencimit, merr vendim për pajisje me licencë në përputhje me kushtet e 
përcaktuara.” 

7. Paragrafi 5.8 të ligjit i cili është në fuqi riformulohet si vijon:  
5.8. Si pjesë e procesit të licencimit, Zyrës së Licencimit, është e autorizuar të 

kërkojë nga aplikuesi Informata plotësuese për verifikimin e dëshmive të 
parashtruara.  

 
Neni 7 

 
“Neni 6” i ligjit fshihet në tërësi. 
 

Neni 8 
 
1. “Neni 7” të ligjit rinumërohet dhe behet “neni 6” ndërsa paragrafi “7.1” 

riformulohet dhe rinumërohet 6.1 me tekstin si vijon: 
6.1. Së paku gjashtëdhjetë (60) ditë para skadimit të afatit të licencës ekzistuese, 

subjekti është i obliguar të paraqesë kërkesë për përtëritje të licencës. 
Pas paragrafit 6.1. shtohet paragrafi i ri 6.2 me tekstin si vijon: 

6.2. Në rast se Zyra e Licencimit nuk jep vendim brenda gjashtëdhjetë (60) 
ditësh, nga dita e paraqitjes së kërkesës për përtëritje të licencës, subjekti 
vazhdon ta ushtrojë veprimtarinë deri sa të marrë përgjigje. 

Paragrafi 7.2 tashmë i rinumëruar si 6.2. bëhet paragrafi 6.3 dhe mbetet teksti i njëjtë si 
në ligj. 
 

Neni 9 
 
1. Neni 8 i ligjit rinumërohen si neni “7”.  
2. Paragrafi “8.2” i ligjit, rinumërohet si neni “7.2” dhe riformulohet si vijon:  

7.2. Zyra e Licencimit është e autorizuar ta pezullojë ose ta revokojë licencën 
nëse: (teksti i nënpikave: a, b, c, d mbetet si në ligj). 

 
Neni 10 

 
“Neni 9” i ligjit rinumërohet si neni “8” 

Ndryshohet titulli i nenit 9 “RISHQYRTIMI DHE ANKESA NDAJ 
VENDIMEVE TЁ KЁSHILIT” me gjithë tekstin e nenit si vijon: 
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Neni 8 
THEMELIMI I KOMISIONIT PËR ANKESA 

 
1. Ministri e emëron një komision pesë (5) anëtarësh për shqyrtimin e ankesave 

kundër vendimeve të Zyrës së Licencimit.  
2. Komisionin e përbëjnë: një përfaqësues i MTI-së, një i MEF-it, një i MEM-it, një i 

biznesit të sektorit të naftës dhe një i Komisionit Kosovar të Konkurrencës.  
3. Mandati i anëtarëve të Komisionit është tre vjet me të drejtë rizgjedhjeje.  
4. Anëtarët e Komisionit takohen sipas nevojës dhe për punën e tyre nuk marrin pagë 

të rregullt, por marrin mëditje në lartësi të mëditjes përkatëse në Kosovë.  
5. Vendimet e Komisionit i nënshkruan kryetari i Komisionit.  
6. Komisioni i Ankesave për punën e vet i përgjigjet ministrit të MTI-së.  
7. Punët përkatëse administrative të Komisionit i kryen shërbimi i administratës së 

Ministrisë.  
8. Kundër vendimit të Komisionit, pala e pakënaqur mund të iniciojë kontest 

administrativ në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurën administrative.  
9. Komisioni gjatë shqyrtimit të ankesave, zbaton procedurat sipas Ligjit për 

procedurën administrative.  
 

Neni 11 
 
“Neni 10” i ligjit rinumërohet si neni “9” 

Ndryshohet titulli i nenit 10 “HARMONIZIMI ME BASHKЁSINЁ EVROPIANE 
(BE)” me gjithë tekstin e nenit si vijon: 

 
Neni 9 

STANDARDET E NAFTËS DHE DERIVATEVE TË NAFTËS 
 
9.1. Ministria do të shqyrtojë dhe miratojë, me akt nënligjor, standardet për cilësi të 

naftës dhe derivate të naftës, duke marrë për bazë standardet e harmonizuara të 
BE-së dhe standardet ndërkombëtare.  

9.2. Gjatë përcaktimit të standardeve, sipas paragrafit 1 të këtij neni, Ministria duhet 
të ketë çdo herë parasysh që aplikimi i tyre të mos shkaktojë ç’rregullime në 
furnizimin e tregut me naftë dhe derivate të naftës, apo favorizim të një 
prodhuesi apo vendi.  

9.3. Ministria do të shqyrtojë në vazhdimësi standardet duke marrë për bazë 
përputhshmërinë e tyre me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. 

 
Neni 12 

 
“Neni 11” i ligjit rinumërohet si neni “10” 

Ndryshohet titulli i nenit 11 “REZERVAT EMЁRGJENTE DHE OPERATIVE” 
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Neni 10 
REZERVAT EMЁRGJENTE DHE MASAT NDЁRHYRЁSE 

 
1. Ndryshohet paragrafi 11.1. i ligjit i rinumëruar 10.1. si vijon: 

10.1. Ministria mbikëqyrë dhe inspekton cilësinë e naftës dhe derivate te naftës në 
treg. 

2. Teksti i paragrafit 11.2. mbetet i njëjtë si në ligj por rinumërohet 10.2.  
3. Ndryshohet paragrafi 11.3. i ligjit i rinumëruar 10.3. si vijon:  

10.3. Të gjitha deponitë dhe pikat shitëse të naftës dhe derivateve të naftës janë të 
obliguara që të mbajnë në çdo kohë në stoqe së paku 5% të kapaciteteve të 
tyre deponuese, për qëllime të rezervave emergjente. Në kushte të 
çrregullimeve në treg, Ministri me akt nënligjor mund të caktojë nivel më të 
lartë të rezervave emergjente.” 

4. Paragrafët “11.4, 11.5 dhe 11.7” fshihen, ndërsa paragrafi “11,6” i ligjit 
rinumërohet si paragrafi “10.4 dhe mbetet teksti i njëjtë si në ligj. 

 
Neni 13 

 
Pas nenit “11” të ligjit të rinumëruar si neni “10” shtohet një nen i ri 11, si vijon: 
 

Neni 11 
 
11.1. Qeveria e Republikës së Kosovës, në propozim te Ministrit te MTI-së, mund të 

nderhyjë në rastet e çrregullimit në tregun e brendshëm, dhe atë:” 
a) kur ka mungesë të papritur dhe të vazhdueshme të naftës dhe derivateve të 

saj;  
b) fatkeqësive të mëdha natyrore, apo;  
c) lëvizjeve të mëdha të çmimit të naftës dhe derivateve të saj në tregun 

botëror dhe mospërshtatjen e çmimeve vendore me levizje të tilla.  
11.2. Qeveria mundet, me qellim të mbrojtjes së konsumatorëve, eliminimit të 

çrregullimeve në treg apo nga arsyet e tjera në interes shtetëtor, të percaktojë 
çmimet shitëse maksimale (minimale) me shumicë dhe pakicë, te percaktoje 
marzhat tregtare maksimale për shitje me shumicë dhe pakicë, si dhe të 
ndermarrë masa të tjera në përputhje me ligj.  

11.3. Në raste të ndërhyrjes, çmimi i naftës dhe derivateve të saj, duhet të përcaktohet 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

11.4. Aplikimi i masave të këtilla mund të bëhet vetëm për periudhë të caktuar kohore 
por jo më gjatë se nëntëdhjetë (90) ditë pa ndërprerje.  

 
Neni 14 

 
1. Neni “12”, paragrafi “12.3” i ligjit riformulohet si vijon: 

12.3. Ndalohet përdorimi i mjeteve matëse të pakalibruara gjatë shitjes së naftës 
dhe derivateve të naftës dhe shitja me shumicë e derivateve të naftës 
personave të pa licencuar. 
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Neni 15 
 
Neni “13” i ligjit fshihet në tërësi. 
 

Neni16 
 
1. “Neni 14” i ligjit rinumërohet si neni “13”  
2. Ndryshohet paragrafi 14.1. i ligjit i rinumëruar 13.1. si vijon:  

13.1. Ministria ka për detyrë që në afat prej gjashtë (6) muajsh të nxjerrë akte 
nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 

3. Ndryshohet paragrafi 14.3. i ligjit i rinumëruar 13.3. si vijon: 
13.3. Inspektimin e bën inspeksioni kompetent dhe organi i autorizuar nga 

Ministri. 
4. Ndryshohet paragrafi 14.4. i ligjit i rinumëruar 13.4. si vijon: 

13.4. Inspektorati në pajtim me Ligjin për inspektimin e tregut, në rast të shkeljes 
së dispozitave të këtij ligji, ngrit procedurën në gjykatë dhe në organet e 
tjera kompetente. 

5. Ndryshohet paragrafi 14.5. i ligjit i rinumëruar 13.5. si vijon: 
13.5. Inspektorati gjithashtu ka të drejtë ta fillojë procedurën e pezullimit të 

licencës në Zyrën e Licencimit, për shkak të shkeljes së dispozitave të 
paragrafëve: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të nenit 17 të këtij ligji. 

6. Paragrafi “14.6” i ligjit rinumërohet “13.5” dhe mbetet teksti i njëjtë si në ligj. 
 

Neni 17 
 
Neni “15” i ligjit rinumërohet si neni “14” dhe riformulohet si vijon: 
14.1. Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) Euro deri në tridhjetëmijë 

(30,000) Euro, ndëshkohet personi juridik i cili zhvillon veprimtarinë e shitjes 
me pakicë në sektorin e naftës pa licencë paraprake, kurse personi përgjegjës 
nga ky paragraf gjobitet në shumën prej njëmijë (1,000) Euro deri në tremijë 
(3,000) Euro.  

14.2. Për kundërvajtje me gjobë prej pesëdhjetëmijë (50,000) Euro, deri në njëqind e 
pesëdhjetëmijë (150.000) Euro,ndëshkohet personi i cili zhvillon veprimtarinë e 
shitjes me shumicë në sektorin e naftës pa licencë paraprake, kurse personi 
përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën prej pesëmijë (5,000) Euro deri 
në pesëmbëdhjetëmijë (15,000) Euro.  

14.3. Për kundërvajtje me gjobë prej tridhjetëmijë (30.000) Euro deri në 
pesëdhjetëmijë (50,000) Euro,ndëshkohet personi që e ka licencën, në qoftë se 
bën mashtrim lidhur me prejardhjen e naftës dhe derivateve të saj, kurse personi 
përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën prej tremijë (3,000) Euro deri në 
pesëmijë (5,000) Euro.  

14.4. Për kundërvajtje me gjobë prej tridhjetëmijë (30,000) Euro deri në 
pesëdhjetëmijë (50,000) Euro, ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse përdorë 
emërtim tjetër të produktit të naftës dhe derivateve të saj, kurse personi 
përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën prej tremijë (3,000) Euro deri në 
pesëmijë (5,000) Euro.  
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14.5. Për kundërvajtje me gjobën prej dhjetëmijë (10,000) Euro deri në tridhjetëmijë 
(30,000) Euro ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim lidhur me 
emrin dhe identitetin e shitësit, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet 
në shumën prej njëmijë (1,000) Euro deri në tremijë (3,000) Euro 

14.6. Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) Euro deri në tridhjetëmijë 
(30,000) Euro ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim me 
sasinë e naftës dhe derivateve të saj, në shitjen me pakicë, kurse personi 
përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën prej njëmijë (1,000) Euro deri në 
tremijë (3,000) Euro.  

14.7. Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) deri në tridhjetëmijë 
(30,000) Euro, ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim me 
cilësinë e naftës dhe derivateve të saj në shitjen me pakicë, kurse personi 
përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën prej njëmijë (1,000) Euro deri në 
tremijë (3,000) Euro.  

14.8. Për kundërvajtje me gjobën prej pesëdhjetëmijë (50,000) Euro deri në njëqind e 
pesëdhjetëmijë (150.000) Euro, ndëshkohet personi që ka licencën, nëse bën 
mashtrim me cilësinë e naftës dhe derivateve të saj në shitjen me shumicë, kurse 
personi përgjegjës nga ky paragraf,gjobitet në shumën prej pesëmijë (5,000) 
Euro deri në pesëmbëdhjetëmijë (15,000) Euro. 

14.9. Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) deri ne pesëdhjetëmijë 
(50,000) Euro, ndëshkohet personi që ka licencën, nëse përdorë njësi dhe 
stabilimente matëse të pakalibruara, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf 
gjobitet në shumë prej njëmijë (1,000) Euro deri në pesëmijë (5,000) Euro.  

14.10. Për kundërvajtje me gjobën prej tridhjetëmijë (30,000) Euro deri në 
pesëdhjetëmijë (50,000) Euro, ndëshkohet personi që ka licencën, nëse në forma 
të palejueshme ndotë ambientin ku vepron, kurse personi përgjegjës nga ky 
paragraf gjobitet në shumën prej tremijë (3,000) Euro deri në pesëmijë (5,000) 
Euro.  

14.11. Për kundërvajtje me gjobën në lartësi prej 30% të vlerës së mallit të shitur, 
dënohet personi i licencuar i cili i shet mall kompanisë së palicencuar nga 
sektori i naftës, me të njëjtën gjobë dënohet edhe kompania e palicencuar, kurse 
personi përgjegjës nga ky paragraf dënohet me gjobë prej njëmijë (1,000) Euro 
deri pesëmijë (5,000) Euro.  

 
Neni 18 

 
1. Pas nenit të rinumëruar “14” të ligjit shtohen edhe tri (3) nene të reja si vijon: 
 

Neni 15 
 
15.1. Në rast të përsëritjes së shkeljes, shuma e gjobës rritet për 50%. Nëse ndodh 

edhe rasti i tretë i shkeljes, atëherë gjoba dyfishohet.  
15.2. Dënimet me gjobë, të përcaktuara me këtë ligj, nuk përjashtojnë përgjegjësinë e 

paraparë me ligje të veçanta.  
15.3. Përveç dënimit me gjobë, personit juridik të cilit më parë i janë shqiptuar së 

paku 3 gjoba brenda një viti, i shqiptohet edhe masa mbrojtëse e ndalimit të 
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ushtrimit të veprimtarisë në sektorin e naftës në kohëzgjatje prej jo më pak se tre 
muaj dhe jo më gjatë se dy vjet, ndërsa personit përgjegjës, i shqiptohet masa 
mbrojtëse e ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë në punë të njëjta, në 
kohëzgjatje prej së paku një viti dhe jo më gjatë se tri vite.  

15.4. Zyra e Licencimit në bazë të propozimit të inspektoratit ia pezullon licencën gjer 
në ditën e zbatimit të gjobës së shqiptuar subjektit të caktuar, që brenda afatit të 
caktuar nuk e zbaton vendimin e gjykatës kompetente.  

 
Neni 16 

 
Me qëllim të zbatimit të drejt të këtij ligji Dogana e Kosovës nuk do të lëshojë në 
qarkullim të lirë mallin për të cilin kërkohet licenca sipas dispozitave të këtij ligji apo 
akt tjetër me shkrim nga Ministri i TI-së. 
 

Neni 17 
 
Mjetet e arkëtuara nga shqiptimi i gjobave derdhen në buxhetin e Republikës së 
Kosovës. 
 
 

Neni 19 
 
Ligji për plotësimin e Ligjit nr. 2004/5 për tregti me naftë dhe derivate të naftës, hyn në 
fuqi 15 ditë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-138 
25 qershor 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-018-2009, datë 17.07.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës,   Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 58 / 10 GUSHT 2009 
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LIGJI Nr. 03/L-188 
PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim që të përcaktojë rregullat për prodhimin, kontrollin e cilësisë, 
regjistrimin, etiketimin, banderollat, importin, eksportin, tregtimin, përshkrimin 
mjekësor, efikasitetin, sigurinë e përdorimit të produkteve dhe pajisjeve medicinale në 
Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Këtij ligji i nënshtrohen të gjitha autoritetet publike, personat juridik dhe fizik që merren me 
prodhimin, tregtimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale, produkteve të cilat përmbajnë 
substanca radioaktive apo që kanë të bëjnë me sigurinë e përdorimit të rrezatimit radioaktiv, 
preparateve imunologjike dhe derivateve të gjakut, preparateve vitaminoze dhe minerale, 
herbale, preparateve dietale, kozmetike, ushqimeve të fëmijëve që jepen me rekomandim të 
mjekut, lëndëve të para për prodhimin e produkteve medicinale, gjysëmprodukteve të 
produkteve medicinale dhe rregullimin e çmimit të produkteve medicinale. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Produkt medicinal - çdo substancë apo kombinim substancash të cilat kanë 
për qëllim trajtimin, diagnostikimin, parandalimin e sëmundjeve, 
përmirësimin apo përshtatjen e funksioneve fiziologjike te qeniet njerëzore.  

1.2. Substancë - çdo materie pavarësisht nga origjina, e cila do të përfshijë si me 
poshtë:  
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- njeriun, gjak njeriu dhe produkte të gjakut të njeriut;  
- materie shtazore, mikro-organizma, kafshë të tëra, pjesë të organizmave, 

tajitje shtazore, toksinë, ekstrakte, produkte të gjakut;  
- materie bimore, mikro-organizma, bimë, pjesë të bimëve, 

sekrecione/tajitje të bimëve, ekstrakte;  
- materie minerale, elemente, substanca kimike natyrale dhe produkte 

kimike të fituara me ndryshim kimik apo sintezë; apo  
- materie të zhvilluara me mjete të proceseve bioteknologjike.  

1.3. Produkt mjekësor - për përdorim te njerëzit- produkt medicinal i destinuar 
vetëm për përdorim tek njerëzit.  

1.4. Substancë Aktive - substancë në produktin medicinal e cila ka efekt 
farmakologjik.  

1.5. Ekscipientët - nuk kanë efekt farmakologjik të barit por:  
- ndihmojnë në formulimin farmaceutik të produktit medicinal;  
- mbrojnë, mbështesin dhe/ose përmirësojnë stabilitetin, biodisponibili-

tetin ose tolerancën e produktit medicinal.  
1.6. Forma farmaceutike - forma fizike e produktit medicinal.  
1.7. Produkt galenik - çdo produkt medicinal, i cili përgatitet në laborator 

galenik të barnatores me pakicë për pacientin, në pajtim me standardet 
farmakopeale aktuale të EU - së ose formularit të përgatesave magjistrale 
dhe oficinale, për të cilën nuk kërkohet autorizim për marketing.  

1.8. Përgatesa magjistrale - çdo produkt mjekësor, i cili përgatitet në laborator 
të barnatores, në pajtim me përshkrimin mjekësor, për pacient individual 
dhe për të cilin nuk kërkohet autorizimi për marketing. 

1.9. Produkte medicinale për terapi të avancuar - çdo produkt medicinal i 
bazuar në procese të përqëndruara në bio-molekula të ndryshme të 
prodhuara me transferim-gjenesh, qeliza dhe inde biologjikisht të 
modifikuara me terapi të avancuar sikur substanca aktive apo pjesë e 
substancave aktive.  

1.10. Praktika e Mirë Klinike - sistem ndërkombëtar etik dhe shkencor i 
kontrollit të cilësisë, planifikimit, implementimit, regjistrimit, kontrollimit 
dhe raportimit të hulumtimeve klinike tek njerëzit, që siguron 
besueshmërinë e të dhënave të fituara përmes studimeve dhe mbrojtjes së të 
drejtave dhe sigurisë së personave në studim sipas Deklaratës së Helsinkit 
dhe rregulloreve përkatëse;  

1.11. Praktika e Kontrollit të Mirë Laboratorik - pjesë e Praktikës së Mirë të 
Prodhimit e cila kontrollon dhe siguron cilësinë e produkteve medicinale.  

1.12. Praktika e Mirë Laboratorike - sistem i cilësisë i cili ka të bëjë me 
procesin organizativ dhe kushtet e planifikimit, implementimit, kontrollit, 
regjistrimit dhe raportimit për hulumtimet jo-klinike medicinale dhe për 
studimet e mjedisit;  

1.13. Praktika e Mirë e Prodhimit - sistem për sigurimin e cilësisë, sigurimin e 
prodhimit të qëndrueshëm dhe kontrollin e produkteve në bazë të kritereve 
të cilësisë dhe në pajtim me kriteret mbi vlerësimin, me qëllim të caktuar 
ashtu siç është kërkuar në Autorizimin për Marketing dhe specifikimin e 
produktit.  
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1.14. Praktika e mirë e distribuimit - sistem i cilësisë, që përfshin organizimin, 
zbatimin dhe mbikëqyrjen e deponimit, distribuimit, të produkteve 
medicinale nga prodhuesi deri te shfrytëzuesi i fundit.  

1.15. Farmakovigjilenca –sistem i identifikimit, mbledhjes, vlerësimit dhe 
raportimit të efekteve anësore, të padëshirueshme të produkteve medicinave, 
si dhe dëshmi të tjera lidhur me sigurinë e produkteve medicinale, marrja e 
masave për të menaxhuar dhe zvogëluar rreziqet që lidhen me produkte 
medicinale.  

1.16. Efekt i Padëshirueshëm - përgjigja në produktin medicinal e cila është e 
dëmshme dhe e paqëllimshme dhe e cila shfaqet në doza terapeutike të 
përdorura te njerëzit për profilaksi, diagnostikim ose terapi të sëmundjes ose 
rikthimit, korrektimit ose modifikimit të funksioneve.  

1.17. Efekt i Padëshirueshëm Serioz - efekt i padëshirueshëm i cili rezulton me 
vdekje, është jetë-kërcënues, kërkon hospitalizim të pacientit apo zgjatjen e 
hospitalizimit ekzististues, rezulton me paaftësi ose humbje kapaciteti, të 
përhershme ose të ndjeshme, ose është defekt i lindur kongjenital.  

1.18. Cilësia e produktit medicinal - karakteristikat e cilësisë së produktit 
medicinal që rrjedhin nga analizat e cilësisë të të gjithë përbërësve, analizat 
kuantitative të të gjitha substancave aktive dhe të gjitha testet tjera të 
domosdoshme për të siguruar kualitetin e një produkti medicinal sipas 
kërkesave të specifikuara me standarde ndërkombëtare farmakopeale.  

1.19. Prodhues i produkteve medicinale në terme të vendprodhimit - person 
juridik apo person fizik përgjegjës për zhvillimin, prodhimin, kontrollimin e 
cilësisë, ambalazhimin dhe etiketimin e produkteve medicinale si dhe 
sigurinë dhe efikasitetin e tyre, pavarësisht se a janë prodhuar produktet 
medicinale nga prodhuesi apo në emër të tyre nga një palë e tretë;  

1.20. Laboratori Zyrtar për Kontroll të cilësisë së produkteve medicinave - 
laborator për kontrollin e cilësisë se produkteve dhe pajisjeve medicinale me 
qëllim të verifikimit, nëse cilësia i përmbush standardet ndërkombëtare.  

1.21. Etiketimi – tërë teksti dhe simbolet në ambalazhin e jashtëm dhe imediat të 
produktit medicinal dhe pajisjeve medicinale;  

1.22. Mostër e produktit medicinal - sasia reprezentative e një produkti 
medicinal e marrë nga një seri me qëllim të përcaktimit të cilësisë të serisë 
përkatëse.  

1.23. Përcjellja e kanaleve të distribuimit të produktit medicinal - dëshmimi i 
rrugës së shpërndarjes nga prodhuesi, personi juridik dhe fizik i cili merret 
me tregtimin e produkteve medicinale që nga qarkulluesi farmaceutik me 
shumicë, barnatoret deri te shfrytëzuesi i fundit.  

1.24. Receta – detyrimi ligjor për përshkrimin e produktit medicinal ose pajisjes 
medicinale te njerëzit.  

1.25. Pajisja medicinave - instrument, pajisje, aplikim, material apo artikull 
tjetër, qoftë i përdorur vetëm ose i kombinuar, së bashku me ndonjë mjet 
programues të nevojshëm për aplikimin e duhur i cili është i destinuar nga 
prodhuesi për tu përdorur për qënjet njerëzore me qëllim të:  
- dignostikimit, parandalimit, monitorimit, kurimit apo lehtësimit/zbutjes 

së sëmundjes;  
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- dignostikimit, monitorimit, kurimit, lehtësimit, zbutjes apo kompensimit 
për një lëndim apo defekt;  

- hulumtimit, zëvendësimit apo modifikimit të anatomisë apo të procesit 
fiziologjik;  

- kontrollimit të shtatzënisë;  
- nuk e arrin veprimin e menduar parësor, principin e qëllimit të aksionit 

në apo mbi trupin e njeriut në mënyrë farmakologjike, imunologjke apo 
metabolike, edhe në qoftë së është ndihmuar në funkcionin nga faktorë 
të tillë; dhe  

- përfshin pajisjet e destinuara për të dhënë produktin medicinal apo të 
cilët përfshijnë si pjesë përbërse substancën e cila, nëse përdoret ndaras 
do të jetë produkt medicinal dhe e cila ka mundësinë të veprojë mbi dhe 
në trupin me të njëjtin veprim shtesë të pajisjes.  

1.26. Pajisja Aktive Medicinale për Implantim - pajisje medicinale e cila:  
- bazohet në funksionimin e saj në burim tjetër të energjisë elektrike apo 

burimin e fuqive nga ato direkt të gjeneruara nga trupi i njeriut apo nga 
graviteti; dhe  

- është e menduar të jetë krejtësisht apo pjesërisht e futur për përdorim në 
trupin e njeriut qoftë në mënyrë kirurgjike apo mjekësore konzervative, 
përfshirë edhe përdorimin nëpërmjet vrimave natyrale dhe e cila është e 
menduar të mbetet në trupin e njeriut mbas kompletimit, përfundimit të 
procedurës kirurgjike apo mjekësore konzervative përgjatë së cilës është 
edhe inkorporuar; 

- edhe pse është menduar për të dhënë produktin medicinal apo të 
inkorporojë si pjesë përbërëse substancën e cila, nëse përdoret ndaras, 
do të jetë produkt medicinal.  

1.27. Pajisja medicinale diagnostike in vitro - pajisja medicinale e cila është:  
- reagjens, produkt reagjent, kalibrator, material kontroll, kit, instrument, 

aparat, pajisje apo sistem, qoftë i përdorur vetëm apo në kombinim;  
- është menduar nga prodhuesi të përdoret in vitro për ekzaminimin e 

mostrave përfshirë gjakun dhe indet e dhëna apo të marra nga trupi i njeriut, 
vetëm apo kryesisht për qëllim të sigurimit të informacionit lidhur me:  
- gjendjen fiziologjike apo patologjike;  
- anomalitë e lindura;  
- përcaktimin e sigurisë dhe pajtueshmërinë e donatorëve, përfshirë 

gjakun dhe indet e dhuruara; apo  
- mbikëqyrjen e masave terapeutike; dhe  
- përfshirjen e depozitës së mostrës, por jo produkt për përdorim 

gjeneral të laboratorit, vetëm nëse ai produkt, në shikim të 
karakteristikave, është menduar posaçërisht nga prodhuesi të 
përdoret për ekzaminim diagnostik in vitro.  

1.28. Pajisje ndihmëse - çdo instrument, aparat, pajisje, material apo artikull 
tjetër pavarësisht se a është apo jo pajisje medicinale, i destinuar në mënyrë 
specifike nga prodhuesit e tyre që të përdoren së bashku me ndonjë pajisje 
medicinale të posaçme për të mundësuar përdorimin e tyre siç është 
menduar nga prodhuesi.  
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1.29. Pajisje me porosi - çdo pajisje medicinale e përgatitur sipas përshkrimit 
mjekësore për pacient specifik të përcaktuar nga mjekë specialistë dhe/ose 
nga përdorues profesional. Përshkrimi duhet të përcaktojë karakteristikat 
specifike sipas dizajnit të saj dhe përdorimi i destinuar për pacientë të 
veçantë. Pajisjet e prodhuara në masë duhet tu përshtaten kërkesave 
specifike të profesionistëve mjekësorë të kualifikuar apo përdoruesve 
profesional, nuk do të konsiderohen si pajisje me porosi.  

1.30. Produkt i kombinuar për një përdorim - produkt i cili përbehet nga 
pajisja medicinale dhe produkti medicinal duke formuar një produkt të 
vetëm të plotë përdorimi i të cilit është menduar vetëm në kombinim të 
dhënë dhe i cili nuk ripërdoret.  

1.31. Metodat apo Procedurat e Paketimit - e ka të njëjtin kuptim sikur në 
nenin 12 të Direktivës së BE 93/42.  

1.32. Standard i harmonizuar - përshkrim i hollësishëm teknik i adoptuar nga 
Komisioni Europian për Standardizim apo Komisioni Europian për 
Standardizim Elektroteknik, apo nga të dy këto komisione; përshkrim 
ekuivalent i pranuar ndërkombëtarisht; apo  
- Monografi nga Farmakopea Europiane (në veçanti ndonjë monografi 

mbi qepjet kirurgjike dhe interaksioni në mes produkteve medicinale 
dhe materialeve të përdorura në produktet medicinale të cilat përmbajnë 
produkte medicinale) apo monografi nga ndonjë farmakope tjetër e 
njohur. 

1.33. Organi që vlerëson përshtatjen - sinonim i organit njoftues dhe do të thotë 
laborator i pavarur nga furnizuesi, organ i certifikuar, organ kontrollues apo 
cilido organ tjetër i përfshirë në procedurën e vlerësimit të përshtatjes për 
pajisje medicinale. 

1.34. Specifikimet teknike - rregullore e cila përcakton karakteristikat e pajisjes 
medicinale apo procedurat dhe metodat e prodhimit të tyre, që mund të 
përfshijë dhe rregullojë vetëm termat teknikë, simbolet, paketimin, 
deklarimin dhe etiketimin.  

1.35. Prodhuesi i pajisjeve medicionale - person fizik apo juridik që bënë 
planifikimin, prodhimin, paketimin dhe etiketimin e pajisjeve medicinale 
para se t’i venë ato në treg nën emrin e tyre, pa marr parasysh nëse pajisjet 
janë prodhuar nga vetë prodhuesi apo nga pala e tretë. 

1.36. Furnizues i Autorizuar i Pajisjeve medicianle - person fizik apo person 
juridik, i emëruar nga prodhuesi, që vepron dhe mund të jetë i drejtuar nga 
autoritete dhe organe në vend të prodhuesit dhe që respekton detyrimet të 
mëvonshme nën këtë ligj dhe aktet nënligjore plotësuese të tij, përfshirë 
kërkesën për të siguruar sistemin e sigurimit të kualitetit për pajisjet 
medicinale përkatëse.  

1.37. Përdoruesi Profesional - çdo institucion shëndetësor apo i mirëqenies 
sociale i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës 
apo nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që kujdeset për gjendjen 
dhe të drejtat e pacienteve përfshirë edhe pacientët e retarduar;  
- profesionist shëndetësor i autorizuar për të përdorur pajisjen medicinale 

gjatë kryerjes së detyrës së tij/saj;  
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- person tjetër fizik apo juridik që bën furnizimin dhe/apo siguron përdorimin 
e pajisjeve medicinale pa qenë qarkullues me shumicë apo pakicë.  

1.38. Qëllim i caktuar - përdorimi për të cilin pajisja medicinale është caktuar në 
bazë të të dhënave të ofruara nga prodhuesi në etiketim, udhëzimet për 
përdorim apo në materialin promovues.  

1.39. Vënia në treg - vënia e parë që kompenzohet me anë të pagesës ose pa 
pagesë për pajisje medicinale me destinim për shpërndarje apo përdorim në 
Republikën e Kosovës pa marrë parasysh nëse pajisjet janë të reja apo të 
riparuara. Përdorimi i pajisjeve medicinale për Hulumtim Klinik apo për 
bërjen e vlerësimeve, nuk konsiderohet për vendosje në treg.  

1.40. Vënia në shërbim-stadi në të cilin pajisja medicinale është në dispozicion 
te shfrytëzuesi final e cila është e gatshme për përdorim për herë të parë në 
Republikën e Kosovës për qëllim të caktuarve.  

1.41. Autorizimet dhe Licencat të përcaktuara në këtë ligj do të definohen siç 
vijon:  
- certifikata e Analizës-certifikatë e cilësisë së produktit medicinal e 

dhënë nga ana e prodhuesit apo e një laboratori zyrtar të kontrollit të 
kualitetit mbi pajtueshmërinë e cilësisë së produktit medicinal konform 
standardeve ndërkombëtare të pranuara;  

- certifikata e Analizës-Certifikatë e Analizës së produktit medicinal për 
një seri të caktuar.  

1.42. Licenca për Biznes-leje zyrtare me shkrim për biznes e dhënë nga Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë.  

1.43. Autorizimi i Hulumtimeve Klinike-leje zyrtare me shkrim dhënë nga 
AKPM në rastin e produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale për 
përdorim në njerëz që autorizon sponzoruesin dhe hulumtuesin primar të 
hulumtimeve klinike të propozuara për të zhvilluar hulumtimin klinik në 
pajtim me dispozitat e nenit 20 të këtij ligji dhe akteve plotësuese, akte 
nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj.  

1.44. Deklarata e Pajtueshmërisë-është sinonim i certifikatës së pajtueshmërisë 
dhe raportit mbi testimet dhe do të thotë pajtueshmëri se pajisja medicinale 
plotëson kushtet esenciale sa i përket procedurave mbi vlerësimin e 
pajtueshmërisë e pajisjeve medicinale ashtu siç është parashtruar në këtë 
ligj, dhe akteve nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj dhe standardeve 
të harmonizuara, lëshimi i së cilës do të jetë kusht i domosdoshëm para 
vendosjes në treg apo vënies në shërbim në Republikën e Kosovës të 
pajisjeve medicinale. 

1.45. Licenca për Laborator Galenik - leje zyrtare e dhënë nga AKPM - ja për 
barnatore, për përgatitjen e përgatesave magjistrale dhe oficinale.  

1.46. Licenca për Import/Eksport të Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale-
licenca zyrtare me shkrim e dhënë nga AKPM për të importuar, apo 
eksportuar nga Kosova produkte dhe pajisje medicinale.  

1.47. Farmacist i Licencuar-farmacist, i cili ka licencë të dhënë nga organi 
kompetent pranë Ministrisë së Shëndetësisë.  

1.48. Autorizimi për Prodhim-leje zyrtare me shkrim dhënë nga AKPM për 
prodhuesit në Republikën e Kosovës.  
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1.49. Autorizmi për Marketing - është sinonim (ka kuptim të njëjtë) me licencën 
e produktit medicinal dhe produktin medicinaltë autorizuar për të siguruar 
dokumentacionin, si dhe dëshminë fizike se cilësia, siguria dhe efikasiteti i 
produktit medicinal i plasuar në Republikën e Kosovës, përmbush 
standardet e përcaktuara në aktin nënligjor të nxjerrë në pajtim me këtë ligj.  

1.50. Licenca Profesionale për Barnatore – leje zyrtare me shkrim dhënë nga 
AKPM-ja për dispenzimin, ose tregtimin e produkteve dhe pajisjeve 
medicinale me pakicë, ashtu siç është përshkruar në këtë ligj dhe aktet 
nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj.  

1.51. Licenca për Qarkullues Farmaceutik me Shumicë-leje zyrtare me shkrim 
dhënë nga AKPM për tregtim me shumicë të produkteve medicinale 
dhe/apo pajisjeve medicinale në Republikën e Kosovës pasues të këtij ligji 
dhe akteve nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj.  

1.52. Produkt medicinal i falsifikuar - konsiderohet bërja e qëllimshme e 
etiketës së pavërtetë për identitetin, përbërjen ose burimin e një produkti 
medicinal përfundimtar, ose të përbërësve të përdorur gjatë fabrikimit 
përfundimtar të produktit medicinal. Produktet e falsifikuara mund të 
përfshijnë si vijon: produktet që kanë përbërës të saktë, por edhe përbërës të 
gabuar, ose janë pa përbërës aktiv; që kanë një sasi të pamjaftueshme të 
përbërësit aktiv; paketim të rrejshëm; të jenë në paketime të cilat e 
çorientojnë pacientin; të përmbajnë sasi të ndryshme; papastërti të ndryshme 
që mund të jenë të padëmshme, por edhe toksike.  

1.53. Produktet Medicinale Orfane - Barnat për shërimin e sëmundjeve të rënda 
dhe të rralla, do të klasifikohen ato produkte medicinale të cilat në 
Bashkimin Evropian u është aprovuar statuti i produktit medicinal për 
shërim të sëmundjeve të rënda dhe të rralla, dhe atë në pajtim me kushtet e 
përshkruara në Bashkimin Evropian:  
- nëse përdoret për diagnozë, preventivim dhe shërim nga sëmundje ose 

gjendje të rrezikshme jetësore të cilat çojnë në dobësim kronik dhe prej 
të cilave janë të sëmurë më shumë se pesë (5) nga dhjetëmijë (10.000) 
njerëz në Bashkimin Evropian ose  

- nëse përdoret për diagnozë, parandalim dhe shërim nga sëmundje ose 
gjendje të rrezikshme jetësore, të cilat çojnë në dobësim kronik, por për 
shkak të shpenzimeve të mëdha në zhvillimin e produktit medicinal nuk 
është e mundur që ai produkt të vendoset në treg ose  

- nëse nuk ekzistojnë metoda të kënaqshme të diagnostifikimit, 
parandalimit dhe shërimit të gjendjeve të caktuara shëndetësore ose nëse 
metoda të këtilla ekzistojnë, por produkti medicinal është dëshmuar i 
dobishëm për personat që kanë një gjendje të tillë shëndetësore. 

1.54. Person i kualifikuar në prodhim – posedon diplomë, çertifikatë ose 
evidencë tjetër të kualifikimeve zyrtare, të fituar pas përfundimit të 
studimeve universitare në kohëzgjatje prej së paku katër (4) vjetëve, të 
studimeve teorike dhe praktike në njërën nga këto disiplina shkencore: 
farmaci, mjekësi humane, kimi, biologji, teknologji kimiko – farmceotike.  

1.55. Sigurimi i Kualitetit - aktivitete të planifikuara dhe sistematike të domosdoshme 
për të fituar besim që produkti ose shërbimi do të përmbush kërkesat e dhëna.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 230 

1.56. Kontrolli i Kualitetit - përfshin verifikimin e shërbimit ose procesit për të 
siguruar kualitetin korrekt të tij.  

1.57. Biodisponueshmëria - është pjesa e lëndës së përthithur që arin në 
qarkullimin e përgjithshëm nga doza fillestare e përdorur si dhe shpejtësia 
me të cilin arrihet ky proces.  

1.58. Bioekuivalenti - bari i cili krahasuar me barin referent ka 
biodisponueshmeri të krahasueshme si dhe që arrin përqëndrimin plazmatik 
për kohe te perafert. Barnat të cilat kanë diference domethenese- te madhe 
në biodisponueshmëri  

1.59. Produkte oficiale - produkte të cilat përgatiten në barnatore sipas nje 
farmakopeje apo manuali të caktuar, produkte te cilat janë futur në 
farmakope vetëm pas një përdorimi të gjatë që ka vërtetuar vleftën e tyre.  

1.60. Produkte magjistrale - produktet të cilat përgatiten në barnatore sipas 
përshkrimit nga mjeku për një pacient të caktuar dhe përdoren menjëherë 
nga pacienti.  

1.61. Farmakopeja - është libri përmbledhës i standardeve dhe i normave, me 
fuqi ligjore, që kushtëzon përgatitjen, kontrollin e cilësisë dhe ruajtjen e 
barnave me të rëndësishme, që përdoren në praktikën mjekësore.  

1.62. Gjysmëprodukt - çdo produkt i përpunuar parcialisht që shërben si lëndë e 
parë dhe i cili pastaj do ti nënshtrohet përpunimit të mëtejmë në faza të tjera 
në mënyrë industriale deri në formën përfundimtare.  

1.63. Produkte medicinale herbale - çdo produkt medicinal i cili si substancë 
aktive ka një ose më shumë substanca verbale, e kombinuar me preparate 
herbale, për të cilin kërkohet procedurë e caktuar e autorizimit për 
marketing.  

1.64. Substanca herbale – pjesë ose tërësi e bimës, alga, fungje, likene në forma 
të thara, por ndonjëherë edhe të freskëta. Eksudatet e caktuara të cilat nuk 
kanë qenë subjekt i ndonjë trajtimi mund të konsiderohen substanca herbale. 
Substancat herbale janë të definuara nga pjesët bimore sipas emrit botanik.  

1.65. Preparatet herbale – preparatet e përfituara pas trajtimeve si ekstraktimi, 
distilimi, fraksionimi, purifikimi, përqendrimi ose fermentimi. Kjo përfshin 
substancat herbale të pluhurizuara, tinkturat, ekstraktet, vajrat esenciale, 
lëngjet dhe eksudatet e proceduara.  

 
Neni 4 

Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale 
 
1. Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale (më tej AKPM) është autoritet 

kompetent lidhur me produktet dhe pajisjet medicinale për përdorim të njeriut.  
2. AKPM do ketë personalitet të veçantë juridik dhe do të funksionojë në kuadër të 

Ministrisë së Shëndetësisë.  
 

Neni 5 
Organet e AKPM-së 

 
1. Organet e AKPM- së janë: 
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1.1. drejtori;  
1.2. Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale 

(KVPPM);  
1.3. bordi i ankesave;  
1.4. komisioni etik.  

 
Neni 6 

Kompetencat e AKPM-së 
 
1. AKPM, sipas rekomandimit të KVPPM - së lëshon:  

1.1. licencën e përgjithshme për prodhimin e produkteve farmaceutike, pas 
vlerësimit të kushteve teknike dhe profesionale për punë në uzinën 
prodhuese;  

1.2. autorizimin për prodhimin e secilit produkt medicinal;  
1.3. autorizimin për prodhim të pajisjeve medicinave;  
1.4. autorizimin për hulumtime klinike;  
1.5. autorizimi për marketing për produkte medicinave;  
1.6. licencën për qarkullim të produkteve dhe pajisjeve medicinave; 
1.7. lejen për import dhe disrtribuim me shumicë të produktit medicinal dhe 

pajisjeve medicinave; 
1.8. lejen për eksport të produktit medicinal.  

2. AKPM gjithashtu është e obliguar të ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:  
2.1. klasifikimet dhe vlerësimet teknike të produkteve medicinale dhe pajisjeve 

medicinale;  
2.2. klasifikimet e mënyrave të shpërndarjes së produkteve medicinale dhe 

pajisjeve medicinave;  
2.3. klerësimet e sigurisë së produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale që 

ndodhen në Kosovë;  
2.4. mirëmbajtja e bazës së të dhënave lidhur me personat e licencuar, të 

autorizuar dhe të pajisur me leje të ndryshme;  
2.5. përgatitja dhe mirëmbajtja e statistikave lidhur me përdorimin e produkteve 

dhe pajisjeve medicinave;  
2.6. kooperimi dhe komunikimi efikas me insitutucionet e tjera me qëllim të 

avancimit te përdorimit racional dhe të shëndetshëm të produkteve dhe 
pajisjeve medicinale;  

2.7. integrimi në rrjetet ndërkombëtare të informimit lidhur me avancimet e 
produkteve dhe pajisjeve medicinale.  

2.8. funksionalizimin e Laboratorit të Kosovës për produkte dhe Pajisje 
medincinale.  

 
Neni 7 

Drejtori i AKPM -së 
 
1. Drejtori i AKPM -së është shërbyes civil.  
2. Drejtori i AKPM emërohet sipas procedurave të Ligjit për Shërbimin Civil për 

pozitat të larta drejtuese.  
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Neni 8 
Komisioni për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale (KVPPM) 

 
1. KVPPM është përgjegjës për dhënien e këshillave teknike AKPM - së, në lidhje 

me lëshimet dhe mirëmbajtjet e licencave, autorizimeve dhe lejeve të produkteve 
dhe pajisjeve medicinale. Rekomandimet e KVPPM- së lidhur me dhënien e 
licencave, autorizimeve dhe lejeve të produkteve dhe pajisjeve medicinave janë 
obliguese për AKPM - në. Ato mund të kontestohen nga AKPM - ja vetëm në rast 
të shkeljeve procedurale.  

2. KVPPM përbehet nga (shtatë (7) anëtarë, tre (3) farmacistë, dy (2) bioinxhinierë, 
një (1) stomatolog ose inxhinier i stomatologjisë dhe një anëtarë ad hoc mjek 
specialist i fushës përkatëse. Anëtarët e KVPPM - së janë profesionist të shquar të 
fushës përkatëse dhe duhen të kenë së paku dhjetë (10) vjet përvojë punë në 
profesionin përkatës.  

3. Anëtarët e KVPPM- së emërohen nga Qeveria e Kosovës, me mandat tre (3) 
vjeçar, pas përzgjedhjes përmes një konkursi publik dhe konkurrues të organizuar 
nga AKPM - ja.  

4. KVPPM do të formojë nënkomisione për produkte të ndryshme, sikur produkte 
herbale, magjistrale, produkte narkotike, pajisje medicinave, politikat e çmimeve 
etj. Anëtarët e nënkomisioneve janë profesionistë së paku me përgatitje post 
diplomike. Ata para secilit angazhim duhet të nënshkruajnë një deklaratë të 
mungesës se konflikti te interesit për çështjen të cilën e shqyrtojnë.  

 
Neni 9 

Bordi i ankesave 
 
1. Bordi i Ankesave ka përgjegjësinë për shqyrtimin e çdo ankese të ngritur nga një 

person fizik ose person juridik, që ka të bëj me vendime të sjella nga AKPM - ja, 
në bazë të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj.  

2. Bordi i Ankesave përbëhet nga tre (3) anëtarë dhe formohet nga Qeveria e 
Kosovës, me mandat prej katër (4) vjetësh.  

 
Neni 10 

Komisioni profesional i etikës 
 
1. Komisioni profesional i etikës, është përgjegjës për aprovimin etik të hulumtimeve 

klinike të produkteve medicinale eksperimentale dhe pajisjeve medicinale.  
2. Komisioni profesional i etikës emërohet nga Ministri i Shëndetësisë, sipas 

procedurave të parapara me akte nënligjore.  
 

Neni 11 
Laboratori Zyrtar për Produkte dhe Pajisje Medicinale (LZPPM) 

 
Laboratori Zyrtar për Kontroll të cilësisë së produkteve medicinale është laborator për 
kontrollin e cilësisë së produkteve dhe pajisjeve medicinale me qëllim të verifikimit 
nëse cilësia e produkteve medicinale përmbush standardet ndërkombëtare, dhe 
funksioni do të rregullohet në një akt nënligjor. 
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Neni 12 
Licencimi i prodhuesve të produkteve medicinale 

 
1. Produktet medicinale prodhohen në Republikën e Kosovës vetëm nga Prodhuesit 

Farmaceutik të Licencuar nga AKPM-ja.  
2. Kushtet teknike për licencimin e prodhuesve farmaceutik rregullohen me akt 

nënligjor të nxjerrë në pajtim me këtë ligj.  
3. Prodhuesit Farmaceutik duhet t’i plotësojnë kushtet e Praktikës së Mirë të 

Prodhimit –PMP aktuale.  
4. Produktet medicinale në Kosovë, duhet të prodhohen dhe kontrollohen sipas 

kritereve të “European Pharmacopoeia” dhe kushteve të tjera eventuale plotësuese 
të parapara me akte nënligjore.  

5. Pavarësisht nga paragrafi 3. i këtij neni, prodhuesit farmaceutik që aktualisht 
ushtrojnë këtë veprimtari, kanë afat prej dy (2) vjetësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji 
për përmbushjen e standardeve të PMP - së, aktuale.  

6. Prodhuesit e Produktit Medicinal/barnave kanë të drejtë të bëjnë qarkullimin e 
produkteve medicinale të prodhuara, pa patur nevojë të licencohen si Qarkullues 
Farmaceutik me Shumicë.  

7. Prodhuesit e licencuar farmaceutik kanë të drejtë të bëjnë importin e materialeve 
fillestare, lëndës së parë dhe gjysmë produkteve pa Autorizim për Marketing nga 
AKPM - ja. Prodhuesit pajisen paraprakisht nga AKPM -ja me leje për import.  

8. Licenca e Prodhuesve Farmaceutik jepet në afat të pa caktuar, me përtërirje 
vjetore, përveç nëse nuk është suspendur apo pezulluar.  

9. AKPM - ja është e obliguar të vendosë lidhur me kërkesën për licencim dhe 
ripërtëritje (përtëritje vjetore) nga paragrafi 8. i këtij neni, brenda gjashtëdhjetë 
(60) ditësh nga data e aplikimit.  

 
Neni 13 

Prodhimi i produkteve medicinale 
 
1. Autorizimi për prodhimin e produkteve medicinale me qëllim të tregtimit të tyre në 

Kosovë jepet për produktet medicinale qoftë të përgatitura në mënyrë industriale 
apo të prodhuara me metoda që përfshijnë procesin industrial.  

2. Poseduesi i Autorizimit për Prodhim të produkteve medicinale në Kosovë, është i 
detyruar të sigurojë kushte prodhimi që dëshmojnë arritjen e standardeve 
ndërkombëtare aktuale të Praktikës së Mirë të Prodhimit (më tutje PMP) të cilat do 
të percaktohen me akt nënligjor.  

3. Poseduesi i Autorizimit për Prodhim në Kosovë angazhohet në prodhimin e 
produkteve medicinale, forma farmaceutike të percaktuara apo pjesë të procesit të 
prodhimit, apo shërbime të prodhuesve të tjerë, në pajtim me dispozitat e 
përshkruara në Autorizimin për Prodhim. 

4. Poseduesi i Autorizimit për Prodhim në Kosovë duhet të punësoj së paku një 
person të kualifikuar për të siguruar cilësinë e prodhimit dhe një person të 
kualifikuar për siguri të kualitetit të produkteve medicinale, punëtorë të 
kualifikuar, objekte dhe pajisje për të prodhuar produkte medicinale në pajtim me 
kushtet e PMP aktuale, PML dhe PMD.  
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5. Poseduesi i Autorizimit për Prodhim në Kosovë do të mbajë të dhënat e 
Procedurave Standarde të Operimit sipas PMP, PML dhe PMD dhe këto të dhëna 
do të inspektohen nga IFPPM në çdo kohë.  

6. Autorizimi për Prodhim të produktit medicinal i dhënë në Kosovë është i vlefshëm 
për kohë pesë (5) vjeçare, me kusht të pagesës vjetore të tarifës së licencës përveç 
nëse është suspenduar apo pezulluar.  

7. Autorizimi për Prodhim i dhënë në Kosovë, mund të korrigjohet, qoftë me kërkesë 
të prodhuesit, ose të AKPM-së, me qëllim të harmonizimit me standardet e PMP - 
së, dhe deri në atë masë që korrigjimet e tilla të mos i tejkalojnë dispozitat e këtij 
ligji ose aktet nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj.  

8. Për çdo propozim ndryshim në kushtet e Autorizimit për Prodhim, duhet njoftuar 
AKPM-ja, dhe korrigjimi i Autorizimit për Prodhim në bazë të propozim 
ndryshimeve nga poseduesi i autorizimit, nuk mund të jenë në kundërshtim me 
dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore të tij.  

 
Neni 14 

Importi dhe eksporti i produkteve medicinale 
 
1. Importimi i produkteve medicinale në Kosovë, lejohet atëherë kur është dhënë Leja 

për Import të një Serie nga AKPM-ja për përdorim te njerëzit, nxjerrja e të cilës 
bëhet pas përmbushjes së këtyre kushteve: 
1.1. licencë për import e dhëne nga AKPM-ja;  
1.2. autorizim për Marketing për produktin medicinal, dhënë nga AKPM-ja;  
1.3. licenca për Qarkullues Farmaceutik me Shumicë, dhënë nga AKPM-ja; dhe  
1.4. certfikata e Analizës për Seri, për çdo seri të produktit medicinal të 

importuar.  
2. Importuesi/Eksportuesi do të mbajë të dhëna të detajuara mbi të gjitha aktivitetet 

relevante siç janë të specifikuara në licensë. Të dhënat e tilla duhet të përfshijnë 
informata të plotë mbi të gjitha produktet medicinale dhe serite të nxjera në treg, 
burimin e tyre dhe destinimin direkt. AKPM-ja dhe IFPPM-ja kërkojnë raporte të 
rregullta në lidhje me produktet medicinale në treg dhe sasinë e tregtuar.  

3. Licenca për import apo eksport të produkteve medicinale, po qe se nuk pezullohet 
apo tërhiqet, do të jetë valide për gjashtë (6) muaj me mundësi të vazhdimit 
maksimalisht dymbëdhjetë (12) muaj nga autoriteti kompetent.  

4. Profesionistët shëndetësorë, institucionet shëndetësore që kanë fituar Autorizimin 
për Hulumtim Klinik, munden që përmes qarkulluesve farmaceutik të liçensuar, të 
importojnë sasi të arsyeshme të produkteve medicinale të cilat janë të nevojshme 
për hulumtime të tilla, me kusht që aprovimi me shkrim paraprak për çdo importim 
specifik është marrë nga AKPM në pajtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore 
plotësuese të tij.  

5. Personat fizik të cilët hyjnë apo dalin nga Kosova mund të marrin me vete sasi të 
arsyeshme për një tretman, të produkteve medicinale të nevojshme për përdorimin 
e tyre personal të dëshmuar me raportin apo recetën nga mjeku.  

6. Aplikuesit për Autorizim Marketingu mund të importojnë aq mostra të produkteve 
medicinale sa janë kërkuar në proçedurën e aplikimit për Autorizim të Marketingut 
të përcaktuar në aktin plotësues/aktin nënligjor të këtij ligji.  
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7. AKPM - ja, me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, mundet drejtpërdrejt, të 
importojë substanca aktive, ekscipient dhe standarde referuese të farmakopesë, siç 
kërkohet për qëllim të kontrollit të cilësisë të produkteve medicinale që ndodhen në 
Kosovë dhe në pajtim me kushtet e licencës për import të definuara në aktet 
nënligjore të këtij ligji.  

8. AKPM - ja, me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, mund të eksportojë produkte 
medicinale, substanca aktive, ekscipient dhe standarde referuese të farmakopesë, 
siç kërkohet për qëllim të kontrollit të cilësisë të produkteve medicinale që 
ndodhen në Kosove dhe në pajtim me kushtet e licencës për eksport të definuar në 
aktin nënligjor pasues të këtij ligji.  

9. Importi i materialeve fillestare, lëndës se parë dhe gjysme produkteve nga ana e 
prodhuesit farmaceutik të licencuar rregullohet me akt nënligjor.  

10. AKPM-ja jep banderollat për sasinë e lejuar për import me rastin e marrjes së 
licencës për import të produkteve medicinale si dhe vënies në qarkullim të 
produkteve medicinale të prodhuara në Kosovë.  

11. Procedurat që kanë të bëjnë me banderolla rregullohen me akt nënligjor.  
 

Neni 15 
Qarkullimi me shumicë i produkteve medicinale 

 
1. Të drejtë qarkullimi me shumicë, importi, eksporti, të produkteve medicinale kanë 

vetëm qarkulluesit që plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
1.1. ndërmarrjet e regjistruara në Agjencinë për Regjistrim të Biznesit.  
1.2. ndërmarrjet që merren vetëm me import, export dhe distribuim me shumicë 

të produkteve dhe pajisjeve medicinale.  
1.3. ndërmarrjet që pajisen me Licencë për qarkullim të produkteve dhe 

pajisjeve medicinale nga AKPM - ja, duke atestuar se ato përmbushin 
kushtet teknike dhe ambientaliste për deponim, ruajtje dhe transport të 
produkteve dhe pajisjeve medicinale. 

2. Kushtet dhe kriteret për Licencimin e Ndërmarrjes Farmaceutike me Shumicë, do 
të përcaktohen me akt nënligjor.  

3. Poseduesi i Liçencës për Ndërmarrje Farmaceutike me Shumicë duhet të ketë të 
punësuar farmacist përgjegjës të licencuar për mbikqyrjen e të gjitha produkteve 
medicinale dhe të ketë punëtorë të nevojshëm dhe të kualifikuar, hapësirë për 
depoim dhe sistem sigurimi për këtë qëllim.  

4. Licenca e Ndërmarrjes Farmaceutike, nëse nuk pezullohet ose tërhiqet, vlen pesë 
(5) vjet me pagesë të taksës vjetore.  

5. Ndërmarrja Farmaceutike me Shumicë për produkte medicinale, mban të dhëna të 
hollësishme për të gjitha veprimet afariste të cilat do të inspektohen nga IFPPM.  

 
Neni 16 

Barnatoret dhe dispenzimi i produkteve medicinale 
 
1. Produktet Medicinale për përdorim te njerëzit, dispenzohen dhe qarkullojnë me 

pakicë vetëm përmes barnatoreve të licencuara në MSH.  
2. Barnatoret e licencuara duhet të posedojnë Çertifikatë Biznesi dhe Licencë Pune 

Profesionale për Barnatore.  
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3. Kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së Barnatores komunitare përcaktohen me 
akte ligjore dhe nënligjore.  

4. Kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së Barnatores spitalore përcaktohen me akte 
ligjore dhe nënligjore.  

5. Barnatorja ka për detyrë të mbajë të dhëna të hollësishme për qarkullimin, ruajtjen 
dhe dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale.  

6. Barnatorja e licencuar ka të drejtë të përgatitë dhe të dispenzojë përgatesa të 
barnatores, magjistrale dhe oficinale.  

 
Neni 17 

Laboratorët Galenik 
 
1. Produkti galenik është produkt i përgatitur në laboratorin galenik të barnatores 

sipas farmakopesë zyrtare aktuale të EU - së, farmakopesë internacionale 
amerikane, ose në pajtim me formular të përgatesave magjistrale dhe galenike.  

2. Përgatesa magjistrale prodhohen dhe dispenzohen vetëm nga barnatoret, për 
pacient individual, duke u bazuar në përshkrimin e mjekut të licencuar.  

3. Cilësia e prodhimit të produktit galen duhet të jetë konform standardeve 
farmakopeale aktuale të EU, USP dhe formularëve tjerë farmaceutik për 
përgatitjen e këtyre produkteve dhe nuk kërkon Autorizim për Marketing.  

4. Licenca e punës për Laborator Galen lëshohet nga AKPM-ja.  
5. AKPM, përmes KVPPM bën klasifikimin e përgatesave magjistrale apo 

produkteve galenike, dhe i veçon nga produkti medicinal, sipas akteve nënligjore.  
6. Leja për Laborator Galen, nëse nuk pezullohet apo tërhiqet, vlen pesë (5) vite me 

përtërirje vjetore.  
 

Neni 18 
Autorizimi për marketing për produkte medicinale 

 
1. Produkti medicinal tregtohet në Republikën e Kosovës pas marrjes së Autorizimit 

për Marketing nga AKPM-ja.  
2. Marrja e Autorizimit për Marketing për produkte medicinale, procedurat dhe 

etiketita përcaktohen me akt nënligjor.  
3. Autorizimi për Marketing nuk nevojitet për këto produkte medicinale:  

3.1. preparatet magjistrale dhe oficinale;  
3.2. produktet orfane, listën e te cilave e harton KVPPM dhe e publikon AKPM.  
3.3. preperate radioaktive farmaceutike të përgatitura para përdorimit nga ana e 

një personi apo nga ana e një instituticioni të autorizuar, sipas legjislacionit 
kombëtar, që të përdorë produkte të tilla medicinale në një instituticion të 
kujdesit shëndetësor të aprovuar vetëm për gjeneratorë radionukleidesh të 
autorizuar, set radionukleidesh apo prekursor të radionukleideve në 
përputhshmëri me instruksionet e prodhuesve;  

3.4. produktet medicinale të cilave i’u është dhënë një autorizim i caktuar për 
përdorim për hulumtime klinike,  

3.5. produktet medicinale të destinuara si vazhdim i procesit të trajtimit 
mjekësor të filluar jashtë vendit,  
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3.6. produktet shtesë të ushqimit, multivitaminat, mineralet dhe oligomineralet, 
substancat herbale, preparatet herbale (me përjashtim të atyre produkteve që 
klasifikohen si produkte tradicionale herbale) do të definohen nga AKPM - 
ja në bazë të rekomandimit të KVPPM - së me një akt nënligjor.  

3.7. gjysmë produkte të cilat do të përpunohen më tutje në prodhuesit 
farmaceutik të licencuar,  

3.8. produktet medicinale të cilat do të përdoren në hulumtime apo zhvillim.  
3.9. gjaku i pastër, plazma apo qeliza të gjakut me origjinë të njeriut, me 

përjashtim të plazmës e cila është përgatitur nga një metodë prodhuese. 
3.10. mostrat të cilat dorëzohen për autorizim për marketing.  

4. Dhënia e Autorizimit për Marketing mund t’i nënshtrohet kushteve të veçanta dhe 
aty ku është e domosdoshme të kufizohet në disa indikatorë eksperimental apo 
terapeutik të pa konfirmuar mirë, ose ajo mund të lëshohet për një kohë të kufizuar.  

5. Autorizimi për Marketing vlen pesë (5) vjet nëse nuk pezullohet apo tërhiqet dhe 
do të jetë objekt i rishqyrtimit të vazhdueshëm, përtërirjes, procedurave dhe 
kushteve që do të përcaktohen në akt nënligjor.  

6. Poseduesi i Autorizimit për Marketing njofton AKPM-në, për çdo risi të 
rëndësishme për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produktit të autorizuar 
medicinal në përputhshmëri me dispozitat e këtij ligji.  

7. Autorizimi për Marketing dhe kushtet e përcaktuara mund të ndryshohen me 
kërkesë të poseduesit të Autorizimit për Marketing.  

8. Çdo produkt medicinal për të cilin lëshohet Autorizim Marketingu, duhet të ketë 
në anën e jashtme të paketimit të dhëna për medikamentin përfshirë edhe në 
alfabetin Brail, si dhe udhëzimin për përdorimin e medikametit në gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  

9. Ministri i Shëndetësisë mund të lidhë marrëveshje bilaterale dhe multiletarale me 
vendet e BE-së, dhe vendet tjera për pranimin e autorizim marketingut në mënyrë 
të njëanshme nga Republika e Kosovës.  

10. Ministria e Shëndetësisë, me akt nënligjor rregullon thjeshtësimin e procedurave 
për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk kanë paralele të regjistruara 
në Republikën e Kosovës.  

11. Për produktet te cilat posedojne certifikaten e Autorizimit për Marketing të dhënë 
nga EMEA të regjistruara në administratën Amerikane për ushqim dhe barna, 
aplikuesi nuk ka nevojë që ti dorëzojë CTD modulet, dorëzon vetëm dokumentet e 
kërkuara nga autoriteti kompetent të specifikuara me akt nënligjor.  

12. AKPM-ja siguron konfidencialitetin e dokumentave të dorëzuara për Autorizimin 
për marketing nga prodhuesit.  

 
Neni 19 

Përshkrimi dhe dispenzimi i produkteve medicinale 
 
1. AKPM me rastin e lëshimit të Autorizim Marketingut i merr parasysh këshillat 

Profesionale të KVPPM, për:  
1.1. produktin medicinal i cili është objekt i recetës medicinale- barnat vetëm me 

përshkrim;dhe  
1.2. produktin medicinal i cili nuk është objekt i recetës medicinale-barnat pa 

përshkrim-OTC.  
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2. AKPM vendos nënkategoritë për produktet medicinale që janë objekt i recetës 
medicinale sipas klasifikimeve në vijim:  
2.1. produkte medicinale që janë objekt i recetave të përsëritura dhe të 

papërsëritura;  
2.2. produkte medicinale të cilat janë objekt i recetës për barna dhe recetes për 

narkotik.  
3. Produktet Medicinale janë objekt i recetës për barna kur ato:  

3.1. kanë mundësi të paraqesin rrezik për shëndetin publik, në mënyrë direkte 
apo indirekte edhe po qe se përdoren në mënyrë të rregullt, nëse përdoren pa 
mbikëqyrje mjekësore;  

3.2. janë përdorur shpesh në mënyrë të parregullt në një hapësirë të gjerë dhe si 
rezultat mund të paraqesin në mënyre direkte ose indirekte rrezik për 
shëndetin publik;  

3.3. përmbajnë substanca aktive, kundërveprimi i të cilave duhet të studiohet më 
tutje;  

3.4. janë të përshkruara nga mjeku për t’u dhënë në mënyrë parenterale.  
4. Kur produktet medicinale janë objekt i recetës speciale për narkotik, zbatohen 

faktorët në vijim:  
4.1. produkti medicinal përmban, në sasi të pakufizuar substancë të klasifikuar si 

substancë narkotike ose substancë psikotrope në pajtim konventat 
ndërkombëtare në fuqi, posaçërisht Konventave të Kombeve të Bashkuara të 
vitit 1961 dhe 1971; ose  

4.2. produkti medicinal, i përdorur në mënyrë të parregullt paraqet rrezik të 
konsiderueshëm dhe shpjerë deri në varësi.  

5. Përdorimi i disa llojeve specifike të produkteve medicinale janë rreptësishtë të 
kufizuara dhe do t’u lejohet vetëm atyre institucioneve të autorizuara shëndetësore 
të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë sipas kushteve të parashtruara për 
marrjen e licencës dhe duke u bazuar në rekomandimet e AKPM-së dhe këshillat e 
KVPPM.  

6. Përshkrimi dhe dispenzimi i Produkteve Medicinale do të përcaktohet me akt 
nënligjor.  

 
Neni 20 

Hulumtimet klinike të produkteve medicinale 
 
1. Hulumtimet klinike në pacient apo persona të shëndoshë për produkte medicinale 

që nuk janë të autorizuara, apo hulumtimet klinike të produktit medicinal të 
autorizuar përbrenda indikacioneve të aprovuara, për indikacionet e reja dhe fuqisë 
së dozimit, mund të kryhen në pajtim me këtë Ligj dhe me Akt nënligjor, kushtet e 
Praktikës së Mirë Klinike (më tutje PMK) në hulumtimet klinike, principet e etikës 
mjekësore si dhe mbrojtja e garantuar dhe e domosdoshme e të dhënave personale.  

2. Kur propozohet fortësia e re e dozimit dhe indikacionet e reja të produktit 
medicinal të pa autorizuar ose të autorizuar për hulumtimet klinike, sponzori i 
hulumtuesit kryesor të hulumtimeve dorëzon aplikacionin tek AKPM-ja, duke 
përfshirë përmbledhje e hollësishme lidhur me natyrën dhe tiparet e produktit 
medicinal, hulumtimet të cilat janë bërë për të definuar tiparet farmakologjike dhe 
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toksikologjike të tij, eksperienca klinike gjer më sot, protokolli i hulumtimit të 
propozuar dhe lista e gjithë personelit mjekësor dhe institucioneve shëndetësore të 
përfshira në hulumtim.  

3. Kur propozohet hulumtimi i produktit medicinal të autorizuar i cili është përdorur 
sipas Përmbledhjes së Karakteristikave të Produktit Medicinal (PKPM), sponzori 
apo hulumtuesi dorëzon njoftimin, duke deklaruar produktin medicinal që do të 
hulumtohet, dizajnin e hulumtimit, numrin e pacientëve që marrin pjesë dhe 
personelit mjekësor.  

4. Para së të lëshohet Autorizimi për Hulumtime Klinike nga AKPM-ja, institucionet 
shëndetësore dhe hulumtuesi duhet të:  
4.1. zotërojë Licencën e Praktikës së Mirë Klinike që lëshohet në përputhshmëri 

me Udhëzimin Administrativ;  
4.2. të marrë miratimin nga Komisioni Etik dhe t’i sigurojë Komisionit 

dokumentacionin e plotë të rezultateve të hulumtimit dhe deklaratat e 
siguruara ose që do të sigurohen me shkrim për pëlqimin e miratuar nga 
pacientët.  

5. Hulumtimet klinike lejohen vetëm atëherë kur AKPM-ja, të ketë dhënë autorizimin 
për Hulumtim Klinik duke u bazuar në këshillat e KVPPM, qëllimin e hulumtimit, 
dobishmërinë, mundësinë e rreziqeve dhe benefiteve ndaj pacientëve në hulumtim, 
aftësinë e institucioneve dhe hulumtuesve. Hulumtimet klinike janë objekt i 
vlerësimit dhe monitorimit nga AKPM-ja, në përputhshmëri me këtë ligj, aktet 
plotësuese/aktet nënligjore të tij, kërkesat e PMK-së dhe kushtet sipas Autorizimit 
të Hulumtimeve Klinike.  

6. Sponzoruesi duhet t’i sigurojë secilit hulumtues dhe institucionit shëndetësor 
dokumentacionin e hulumtimit që është aprovuar nga AKPM-ja.  

7. Pacientët që marrin pjesë në hulumtim do t’iu ofrohet kompensimi i arsyeshëm për 
shpenzimet e tyre, mirëpo nuk do të inkurajohen të marrin pjesë për shkak të 
kompensimit të lartë financiar apo ndonjë shpërblimi që e tejkalon kompensimin.  

8. Të gjithë pacientët që marrin pjesë në hulumtim duhet të informohen hollësisht, 
për qëllimin, natyrën dhe mundësinë e rreziqeve të hulumtimit. Pjesëmarrja e tyre 
do të varet nga pëlqimi i tyre me vetë dëshirë pa ndonjë detyrim duke marrë 
parasysh këto informacione. Në ato raste kur pacienti nuk është në gjendje të japë 
pëlqimin e tij/saj atëherë, pëlqimi mund të merret nga prindi apo kujdestari ligjor i 
tij/saj. Pëlqimi jepet me shkrim dhe mund të tërhiqet në çdo kohë.  

9. Sponzoruesi i hulumtimit duhet t’i sigurojë të gjithë pacientët participues në 
hulumtim, sigurimin e plotë të tyre për çdo humbje apo lëndim që rezulton nga 
pjesëmarrja në hulumtim dhe do të mbajë përgjegjësi të plotë për ndonjë humbje 
apo lëndim të tillë.  

10. Nëse ndonjë efekt serioz anësor, aksident apo ndonjë ndodhi tjetër paraqitet gjatë 
hulumtimit, AKPM-ja, si dhe Komisioni Etik duhet të njoftohen menjëherë.  

11. Produktet medicinale të siguruara nga sponzoruesi për qëllim të hulumtimeve 
klinike duhet të etiketohen qartë “Për hulumtime klinike”.  

12. Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik, AKPM-ja, mund të urdhërojë ndalimin 
e përkohshëm ose të përhershëm të hulumtimit klinik. 
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Neni 21 
Reklamimi dhe promovimi i produkteve medicinale 

 
1. Në bazë të këtij ligji, çdo informacion për produktin medicinal i dhënë nga 

prodhuesi, poseduesi i Autorizim Marketingut apo organizatë që përkrahet 
financiarisht nga njëri prej tyre konsiderohet si reklamim apo promovim.  

2. Ndalohet reklamimi dhe promovimi i produktit medicinal pa Autorizim për 
Marketing.  

3. Reklamimi dhe promovimi i produktit medicinal dhe të gjitha informacionet e 
siguruara për ekspertët shëndetësor dhe publikun, qoftë të shkruara, verbale, apo në 
çfarëdo forme tjetër duhet të jetë në përputhshmëri me kushtet e Autorizim 
Marketingut, veçanërisht me Përmbledhjen e Karakteristikave të Produktit 
Medicinal PKPM.  

4. Reklamimi dhe promovimi i produktit medicinal inkurajon përdorimin racional të 
produktit medicinal duke i prezentuar në mënyrë objektive tiparet e produktit, dhe 
në përputhshmëri me kodet e etikës në industrinë farmaceutike të praktikës së 
marketingut.  

5. Aty ku materiali promovues qoftë në mënyrë të shkruar apo në mënyrë elektronike 
u prezantohet profesionistëve të shëndetësisë, i tërë teksti i PKPM-së do t’i 
bashkëngjitet materialit promovues, përveç në rastet kur këtë kusht nuk e ka lejuar 
AKPM-ja.  

6. Shitësit e produkteve medicinale ose përfaqësuesit e tyre do të mbajnë me vete dhe 
do të prezantojnë, në bazë të kërkesës, të gjithë materialin PKPM për një produkt 
të cilin ata duan ta promovojnë.  

7. Prodhuesi ose poseduesi i Autorizim Marketingut apo çdo përfaqësues i tyre nuk 
ka të drejtë t’i ofrojë një personi të kualifikuar për përshkrimin e recetave dhe 
dispenzimin e produkteve medicinale, mito të çfarëdo llojit qoftë kjo: financiare, 
materiale, apo të ndonjë lloji që ka vlerë të rëndësishme.  

8. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 7. të këtij neni, prodhuesi ose poseduesi i 
Autorizim Marketingut apo cilido përfaqësues i tyre mund t’ia mundësojë 
personave të kualifikuar për përshkrimin e recetave dhe dispenzimin e produkteve 
medicinale, të mësojnë më tepër lidhur me produktet e reja medicinale. Trajnimi 
nëpërmjet të cilit mësimi i tillë mësohet duhet të jetë përbrenda objektivitetit 
shkencor dhe profesional. Qëllimi i tij kryesor duhet të jetë njoftimi më i gjer dhe 
duhet të jetë i siguruar vetëm për personat e kualifikuar. 

9. Distribuimi i mostrave falas të produkteve medicinale për qëllim të marketingut 
mund të bëhet vetëm nga poseduesit e Autorizim Marketingut dhe vetëm tek ata 
persona të kualifikuar për përshkrimin e recetave. Distribuimi është i kufizuar 
vetëm në një mostër më të vogël dhe të etiketuar qartë “Mostër falas - jo për 
shitje.”  

10. Ekspertët shëndetësorë do të kenë mundësi për të përdorur burimet neutrale dhe 
objektive të informatave lidhur me produktet medicinale të autorizuara që 
sigurohen nga MSH-ja –AKPM dhe organet relevante.  

11. Reklamimi në mënyrë publike të atyre produkteve medicinale të cilat janë 
klasifikuar nga MSH-ja, AKPM-ja dhe produkte që janë objekt i recetave 
medicinale apo përmbajnë substanca narkotike apo psikotrope ashtu siç janë të 
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përshkruara në Konventat e Kombeve të Bashkuara të vitit 1961 dhe 1971, është e 
ndaluar me përjashtim të:  
11.1. fushatës së vaksinimit e drejtuar nga industritë farmaceutike dhe e aprovuar 

nga AKPM-ja;  
11.2. interesit të shëndetit publik me qëllim të parandalimit të epidemisë, 

epizoteve, apo në rast të fatkeqësive natyrore ose të rasteve të ngjashme 
urgjente, MSH-ja mund të lejojë reklamimin dhe promovimin e produkteve 
medicinale nëpërmjet mediave.  

 
Neni 22 

Garantimi i cilësisë së produkteve medicinale 
 
1. Sigurimi i cilësisë për produktet medicinale kontrollohet nga AKPM-ja, me anë të 

dokumentacionit të nevojshëm dhe fakteve fizike që ekzistojnë që një produkt 
medicinal përmbush standardet e cilësisë të paraparë për plasim në apo për eksport 
nga Kosova, me qellim të mbrojtjes së shëndetit publik.  

2. AKPM-ja përmes LZPPM, vlerësimit të dokumentacionit, dhe inspektimit, siguron 
që të gjitha produktet medicinale të importuara dhe te prodhuara në Kosovë apo të 
eksportuara nga Kosova janë në pajtim me standardet ndërkombëtare.  

3. LZPPM do të sigurojë cilësitë e të gjitha produkteve medicinale të vendosura në 
qarkullim në tregun e Kosovës dhe për eksportimin nga Kosova në pajtim me 
standardet ndërkombëtare:  
3.1. standardet referente të parashtruara nga Farmakopea Europiane, Farmakopet 

të tjera të pranuara nga AKPM-ja apo mënyrat të tjera të vlefshme analitike;  
3.2. praktika e Kontrollit të Mirë Laboratorik (me tej PKML).  

4. Me qëllim të sigurimit të cilësisë së produkteve medicinale të importuara dhe të 
prodhuara në Kosovë, LZPPM është e detyruar të zbatojë detyrat në vijim:  
4.1. vlerësimin e cilësisë të produktit medicinal për të cilën është aplikuar për 

Autorizim Marketingu;  
4.2. kontrollin e serisë së dhënë që është e detyrueshme për vaksinat, serumin 

dhe produkteve të gjakut të prodhuara në Kosovë;  
4.3. masat e kontrollit të aplikuara për produktet medicinale të importuara dhe të 

prodhuara në Kosovë siç është kontroll pa ndonjë radhitje, testim të 
produkteve senzitive medicinale “p.sh. produktet për të cilat cilësia është 
kritike për sigurinë dhe efikasitetin”, zgjidhjen e problemeve të identifikuara 
dhe të dyshimta të cilësisë të produktit, kontrollimin e serisë së parë të 
importuar të produktit të autorizuar medicinal, identifikimin e produkteve 
medicinale të falsifikuara, dhe masa të tjera që janë të lidhura me këto 
çështje;  

4.4. ri-testimin e produkteve medicinale, të cilat tashmë e posedojnë Certifikatën 
e Analizës së Serisë, në ato raste kur dyshohet që standardet e pranuara 
ndërkombëtarisht të PMP-së nuk zbatohen;  

4.5. mënyrën e vlefshme të kontrollit për cilësi në pajtim me standardet e 
pranuara ndërkombëtarisht;  

4.6. për bashkepunimin ndërkombëtar në zhvillimin e procedurave dhe 
standardeve duke përfshirë edhe standardet farmakopeale për sigurinë e 
cilësisë të produkteve medicinale;  
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4.7. detyra të tjera me qëllim të sigurimit të cilësisë të produktit medicinal që 
mendohet të jetë e domosdoshme në pajtim me aktin plotësues/ nënligjor të 
këtij ligji.  

5. AKPM në bazë të rekomandimit të LKPPM - së ka të drejtë të ndërmarrë çfarëdo 
procedure që mendon se është e qëlluar për sigurimin e cilësisë të çdo produkti 
medicinal, në mënyrë që të mbrojë shëndetin publik.  

6. Në rastin kur produkti medicinal nuk i plotëson kushtet dhe standardet aplikuese të 
cilësisë, atëherë do të ndërmerret veprim për përmirësim siç është definuar në aktin 
nënligjor plotësues të këtij ligji, përfshirë edhe dispozitat për tërheqje të 
përgjithshme të një produkti nga tregu i Kosovës.  

 
Neni 23 

Garantimi i cilësisë të produkteve imunologjike medicinale 
dhe produkteve medicinale të derivuara nga Gjaku Apo Plazma e Njeriut 

 
1. Për interes të shëndetit publik, AKPM-ja kërkon të përmbushë kriteret nga 

poseduesi i Autorizimit për Marketing për produkte medicinale imunologjike, që 
janë përshkruar në nën-paragrafin 1.1. të këtij paragrafi, të veprojë në pajtim me 
procedurat e specifikuara dhe të plotësojë kushte të përshkruara në nën-paragrafin 
1.2. të këtij paragrafi.  
1.1. vaksina të gjalla, produkte medicinale imunologjike që përdoren në 

imunizimin primar të fëmijëve dhe grupeve të tjera në rrezik, produkte 
medicinale imunologjike që përdoren në programet e imunizimit të shëndetit 
publik, produkte medicinale imunologjike që prodhohen me anë të llojeve të 
teknologjisë së avancuar (produkte medicinale për terapi të avancuara) ose 
një lloj i ri për një prodhues të veçantë, produkte medicinale të derivuara 
nga gjaku apo plazma e njeriut;  

1.2. parashtrojë mostra për secilën seri të grupit dhe/ose produktit medicinal për 
testim para vendosjes në tregun e Kosovës, pavarësisht nga procedura e 
pranimit të ndërsjelltë për serinë e dhënë, e vendosur në mes të AKPM-së 
dhe autoriteteve kompetente të BE-së dhe shteteve në anëtarësim e sipër. 
Kohëzgjatja për testimin e serisë do të definohet me akt nënligjor të këtij 
ligji.  

2. Sa i përket përdorimit të gjakut apo plazmes së njeriut si lëndë të parë për 
prodhimin e produkteve medicinale, prodhuesit e produkteve të tilla duhet të 
marrin të gjitha masat e domosdoshme në mënyrë që të parandalojnë transmetimin 
e sëmundjeve infektuese në pajtim me standardet ndërkombëtare.  

3. Masat e përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni janë të përfshira në monografet e 
Farmakopes Europiane lidhur me gjakun dhe plazmën dhe masave të 
rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH-së) dhe Këshilli 
Evropian, veçanërisht në përzgjedhjen dhe testimin e donatorëve të gjakut dhe 
plazmës. 

4. Masat e sigurisë të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni duhet gjithashtu të 
evidentohen nga importuesit dhe eksportuesit e produkteve medicinale të derivuara 
nga gjaku apo plazma e njeriut, sipas standardeve ndërkombëtare relevante. 

5. Prodhimi brenda Kosovës dhe importimi në Kosovë të produkteve medicinale të 
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derivuara nga gjaku apo plazma e njeriut është objekt i kontrollit të cilësisë, 
sigurisë dhe efikasitetit nga ana a AKPM-së. 

6. Përdorimi i produkteve të autorizuara medicinale të derivuara nga gjaku apo 
plazma e njeriut është i lejuar vetëm në ato institucione shëndetësore të cilat 
posedojnë licencë për përdorimin e tyre nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.  

7. AKPM-ja do të ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme që të sigurojë se proceset 
e prodhimit dhe pastrimit të përdorura në përgatitjen e produkteve medicinale të 
derivuara nga gjaku apo plazma e njeriut janë të vërtetuara në mënyrë të rregullt, e 
mbajnë qëndrueshmërinë seri-pas-serie dhe garancionin, deri sa gjendja 
teknologjike të lejon, dhe parandalon kontaminimin specifik virusal.  

8. Sa i përket dispozitave të paragrafit 7. të këtij neni, prodhuesit duhet të njoftojë 
AKPM-në lidhur me metodën që është përdorur me qëllim zvogëlimin apo 
eliminimin e viruseve patogjene që paraqesin rrezik që të transmetohen me anë të 
produkteve medicinale të derivuara nga gjaku apo plasma e njeriut dhe AKPM-ja 
mund t’i dorëzojë mostrat e produktit medicinal për testim nga ana LZPPM gjatë 
vlerësimit të Autorizim Marketingut apo në çdo kohë pas lëshimit të tij. 

 
Neni 24 

Farmakovigjilenca 
 
1. AKPM-ja ka sistemin e farmakovigjilencës duke u bazuar në informacionet e 

marra lidhur me efektet e padëshirueshme të mundshme dhe interaksionet e 
produkteve medicinale për përdorim tek njerëzit dhe të sigurojë se ky informacion 
ju është dhënë profesionistëve shëndetësor dhe atëherë kur është e domosdoshme 
edhe publikut në përgjithësi.  

2. Duke marrë parasysh të dhënat e tilla, mund të kërkohet plotësimi-ndryshimi i 
kushteve për Autorizim të Marketingut për produkte medicinale specifike, apo 
anulohet/pezullohet Autorizim Marketingu apo urdhërohet tërheqja e produkteve 
medicinale specifike nga tregu.  

3. Në vlerësimin e efekteve anësore të produkteve medicinale, dhe në të gjitha rastet 
të cilat drejtohen kah vendimi administrativ lidhur me Autorizim Marketingun, 
AKPM-ja do të konsultohet me KVPPM ose me nënkomision relevante të tij.  

4. AKPM-ja do të kërkojë dhe inkurajojë dorëzimin e raporteve nga ekspertët 
shëndetësor lidhur me efektet anësore të dyshuara, të njohura apo të panjohura të 
produkteve medicinale, ekzaminojë të dhënat relevante të paraqitura në literaturat 
relevante apo të dhënat e dorëzuara nga prodhuesi ose të shkëputura nga databaza 
ndërkombëtare, dhe do të vazhdojë bashkëpunim ndërkombëtar me agjencionet 
dhe institucionet të tjera që të arrijë vendimin më të përshtatshëm të mundur lidhur 
me sigurinë dhe përdorimin efektiv të produkteve medicinale.  

5. AKPM-ja përcakton kushte të veçanta ndaj ekspertëve shëndetësor lidhur me 
raportimin e dyshuar të efekteve serioze anësore të produkteve medicinale me akt 
nënligjore të këtij ligji. 

6. Në rastet kur produkti medicinal shkakton efekte anësore për arsye të cilësisë së 
dyshuar, AKPM-ja do të marrë mostrat për testim në LKPPM.  

7. Poseduesit e Autorizim Marketingut duhet të kenë persona përgjegjës të 
kualifikuar vendor për farmakovigjilencë në dicpozicion gjatë të gjithë kohës, që 
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do të mbajë përgjegjësi për raportimin pro aktiv tek AKPM-ja për efekte anësore të 
produkteve medicinale të plasura në tregun e Kosovës nga poseduesi i Autorizim 
Marketingut. 

8. Poseduesit të Autorizim Marketingut do ti kërkohet të evidentojë të dhënat e 
detajuara të të gjitha efekteve anësore të njohura apo të dyshuara që i takojnë 
produktit medicinal të autorizuar që ndodhet në Kosovë. Këto efekte anësore të 
cilat shfaqen në Kosovë apo jashtë Kosovës do të jenë çështje e AKPM-së. 

 
Neni 25 

Shkatërrimi i produkteve medicnale 
 
1. Produktet medicinale pa Licencë Importi apo pa Autorizim për Marketing, 

pavarësisht nga dispozitat e nenit 18 paragrafit 3. të këtij ligji me cilësi të dyshuar, 
me afat skadimi, ose i deponuar apo i përgatitur në kundërshtim me kushtet e 
përcaktuara të Praktikës së Mirë të Distribuimit “PMD” dukshëm të dëmtuara dhe 
të pa konsumuara tërësisht, më tej “produkte medicinale të papërdorura, duhet të 
shkatërrohen, përfshirë paketimin e tyre, në mënyrë për të parandaluar rrezikun për 
jetë dhe për shëndetin e njerëzve, shtazëve apo mjedisit.  

2. Procedurat për shkatërrimin e produkteve medicinale të papërdorshme do të 
përcaktohen në aktet nënligjore të këtij ligji dhe në koordinim me Ministrinë e 
Mbrojtjes së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Brendshme, 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  

3. Shkatërrimi i produkteve medicinale të papërdorura do të kryhet nga organet 
ligjore të autorizuara në Kosovë në bazë të lejes së dhënë nga autoritetet përkatëse 
në rastet e preparateve radiofarmaceutike nga autoriteti përgjegjës për mbrojtjen 
kundër rrezatimit radioaktiv.  

4. Njoftimi për miratimin e dhënë për shkatërrim sigurohet nga autoritetet të cilat 
paraprakisht janë autorizuar nga MSH dhe AKPM-ja për produkte medicinale për 
njerëz. 

5. Organet ligjore të autorizuara për shkatërrimin e produkteve medicinale të 
papërdorshme (të cilat në bazë të definicionit përjashtohen: gjaku i plotë i njeriut i 
papërdorshëm, plazma ose qelizat e gjakut me origjinë të njeriut, shkatërrimi i të 
cilëve do të vendoset në bazë të procedurave të përcaktuara me akt nënligjor) do të 
përcaktohen nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. 

6. Organet e autorizuara në Kosovë për shkatërrimin e produkteve medicinale të 
papërdorshme janë të detyruar të evidentojnë, mirëmbajnë dhe ruajnë të dhënat 
mbi shkatërrimin e produkteve medicinale në pajtim me procedurat për 
evidentimin e mbeturinave të përcaktuara nga Ministria e Ambientit dhe 
Planifikimit Hapësinor.  

7. Prodhuesit, qarkulluesit me shumicë dhe pakicë të produketeve medicinale dhe 
institucionet shëndetësore të vendosura në Kosovë janë të detyruar t’i dorëzojnë 
produktet medicinale të papërdorshme në vendin e përcaktuar nga organet 
kompetente me akte ligjore dhe nënligjore.  

8. Barnatorja është e detyruar të pranojë produktet medicinale të paperdorshme të 
dorëzuara nga persona fizik. Shpenzimi që do t’i pasojë barnatores lidhur me 
dorëzimin nga persona fizik të produkteve medicinale të papërdorshme tek organet 
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ligjore të specifikuara në paragrafin 7. të këtij neni dhe shkatërrimi i tyre nga 
organet ligjore të tilla mbulohen nga autoritetet përkatëse në Kosovë.  

9. Shpenzimi për shkatërrimin e produkteve medicinale, përveç atyre të specifikuara 
në nenin në paragrafin 8. të këtij neni, do të kryhet nga prodhuesi, qarkulluesi 
farmaceutik me shumicë dhe pakicë apo institucioni tjetër shëndetësor.  

 
Neni 26 

Inspektorati farmaceutik për produkte dhe pajisje medicinale 
 
1. Inspektorati Farmaceutik për Produkte dhe Pajisje Medicinale (me tej IFPPM) 

është organ administrativ ekzekutiv i AKPM, i cili ushtron mbikëqyrjen e jashtme 
të qarkulluesve farmaceutik me shumicë dhe pakicë, qarkulluesve të pajisjeve 
medicinale dhe prodhuesve farmaceutik, si dhe personelin përkatës në vendin e 
punës.  

2. IFPPM përbëhet nga Kryeinspektori, Inspektorët për Barnatore dhe Inspektorët për 
Produkte dhe Pajisje Medicinale, të cilët zgjidhen me konkurs publik  

3. Kryeinspektori, dhe inspektorët për produkte dhe pajisje medicinale, duhet të kenë 
përgatitje profesionale adekuate, për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me 
rregulloret dhe direktivat e BE - së.  

4. Detyrat, përgjegjësitë e IFPPM -së dhe ndarja e nënkategorive te inspektimeve për 
PMP, PMK, PMD, PML, dhe Praktikave të tjera të Farmacisë, rregullohen me akte 
nënligjore nga Ministria e Shëndetësisë.  

5. Me kërkesë të AKPM - së, inspektorati obligohet që të ndërmarrë aktivitete, dhe të 
veproj sipas obligimeve të tyre, të përcaktuara me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 27 

Klasifikimi i pajisjeve medicinale 
 
1. Pajisjet medicinale do të klasifikohen në:  

1.1. pajisje medicinale të përgjithshme;  
1.2. pajisje medicinale aktive transplatuese; dhe  
1.3. pajisja medicnale diagnostike in vitro.  

2. Në bazë të rrezikut që mund të paraqesin tek përdoruesit, pajisjet medicnale të 
përgjithshme klasifikohen në përputhshmëri me kriteret e klasifikimit të 
përcaktuara në Aneksin IX të Direktivës së BE-së 93/42 në:  
2.1. klasa I–pajisjet medicinale me potencial të ultë të rrezikut për përdoruesit;  
2.2. klasa IIa- pajisjet medicinale me potencial më të lartë të rrezikut për 

përdoruesit;  
2.3. klasa IIb-pajisjet medicinale me potencial të lartë të rrezikut për përdoruesit;  
2.4. klasa III-pajisjet medicinale me potencial shumë të lartë të rrezikut për 

përdoruesit.  
3. Duke marrë parasysh natyrën, burimin e fuqisë dhe karakteristikat tjera, pajisjet 

medicinale klasifikohen me tej në:  
3.1. jo-invasive  
3.2. invasive; dhe  
3.3. aktive.  
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4. Në bazë të destinimit dhe potencialit të rrezikut për përdoruesin, pajisjet 
medicinale do të:  
4.1. përdoren vetëm në përkujdesjen shëndetësore te njeriut;  
4.2. jepen me përshkrim apo pa përshkrim në barnatore;  
4.3. jepen me përshkrim apo pa përshkrim në dyqane të specializuara;  

5. AKPM-ja duhet të përcaktojë detajisht klasifikimin e pajisjeve medicinale dhe 
mënyrën e dispenzimit të tyre me aktet nënligjore në pajtim me këtë ligj.  

6. Varësisht nëse artikulli do të jetë kombinim i produktit medicinal dhe pajisjes 
medicinale apo kombinim i pajisjes medicinale që është në shitje të lirë, do të 
klasifikohet në bazë të qëllimit primar të tij ashtu siç është e deklaruar nga 
prodhuesi në pajtim me kriteret e klasifikuara nga AKPM-ja.  

7. Në rastin kur klasifikimi është i paqartë apo i dyshimtë, lënda do të vendoset nga 
AKPM-ja duke marrë parasysh këshillën teknike të Komisionit të Kosovës për 
Pajisje Medicinale.  

 
Neni 28 

Qarkullimi dhe vënia në shërbim e pajisjeve medicinale 
 
1. AKPM-ja do të ndërmarrë të gjithë hapat e domosdoshëm për të siguruar që 

pajisjet medicinale të vendosen në treg dhe të vihen në shërbim vetëm nëse ato nuk 
e rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin e pacientëve, shfrytëzuesve, dhe aty ku 
aplikohet, të personave të tjerë kur janë të instaluara në rregull, të mirëmbajtura 
dhe të përdorura në pajtim me qëllimin e caktuar të tyre.  

2. Para se pajisjet medicinale të vendosen në treg dhe të vihen në përdorim në 
Kosovë, prodhuesi apo furnizuesi i tyre dorëzon në AKPM dosjen për regjistrim. 
Duke marrë parasysh klasën e pajisjes medicinale, formatin, përmbajtjen dhe 
procedurën për regjistrim, do të definohet me akt nënligjor në pajtim me këtë ligj.  

3. AKPM-ja do të lëshojë autorizimin për qarkullim në treg apo vënien në shërbim të 
pajsijes medicinale, në bazë të vlerësimit të dosjes së dorëzuar nga prodhuesi i 
pajisjes medicinale apo përfaqësuësi i përcaktuar i tij.  

4. Prodhuesit e pajisjeve me porosi dhe pajisjeve të destinuara për hulumitme klinike 
janë te detyruar të prezantojnë të gjitha detajet për pajisjet medicinale në AKPM.  

5. Në rastin kur nga AKPM-ja përcaktohet pajisja e cila është e rëndësishme për 
mbrojtjen e shëndetit publik në Kosovë, bazuar në këshillen teknik të Komisionit 
të Kosovës për Pajisje Medicinale, AKPM-ja, pas procesimit të aplikacionit, mund 
ta lëshojë lejen për vendosjen në treg apo vënien në shërbim të pajisjes medicinale 
individuale, pavarësisht nga fakti se nuk është kryer asnjë vlerësim mbi përshtatjen 
e pajtueshmërisë sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore plotësuese të 
tij.  

6. AKPM-ja mund ta ndalojë vendosjen në treg apo vënien në shërbim të pajisjes 
medicinale apo produktit apo grupit të produktit apo t’i imponojë kushtet për 
përdorim ose mundësitë për siguri nëse është e domosdoshme për mbrojtjen dhe 
sigurinë e shëndetit publik.  
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Neni 29 
Kushtet esenciale për pajisjet medicinale 

 
1. Para se pajisja medicinale të vendoset në treg apo vihet në përdorim në Kosovë, 

është e domosdoshme që pajisja medicinale t’i plotësojë kushtet esenciale që janë 
të përcaktuara për to, duke marrë parasysh destinimin e caktuar të pajisjeve:  
1.1. ato duhet të jenë të dizajnuara, prodhuara, instaluara, të mirëmbajtura dhe të 

aplikuara në atë mënyrë që, kur të përdoren nën kushtet dhe qëllimin për të 
cilin janë caktuar, ato nuk do të rrezikojnë kushtet klinike apo sigurinë e 
pacientëve, sigurinë dhe shëndetin e përdoruesve, apo personave të tjerë, 
duke u siguruar që çdo rrezik që mund të shoqërohet me përdorimin e tyre e 
përbënë rrezikun e pranuar atëherë kur të peshohet me benificionet për 
pacientin dhe janë kompatibile me nivelin e lartë të mbrojtjes së shëndetit 
dhe sigurisë;  

1.2. çdo rrezik shëndetësor i shoqëruar me përdorimin e pajisjes medicinale 
duhet të hulumtohet gjatë dizajnimit dhe prodhimit dhe përdoruesit duhet të 
informohen për çdo rrezik që nuk mund të eliminohet;  

1.3. pajisjet janë klasifikuar nga AKPM-ja në pajtim me dispozitat e nenit 27 të 
këtij ligji;  

1.4. prodhuesit e tyre aplikojnë sistemin e cilësisë të aprovuar për dizajnim dhe 
konstruktim të pajisjes medicianle në përputhshmëri me standardet e 
harmonizuara;  

1.5. kushtet speciale të kërkuara lidhur me destinimin e pajisjes medicinale 
përputhen me tipin e pajisjeve medicinale;  

1.6. me demonstrimin e përshtatjes së pajisjeve medicinale në përputhshmëri me 
kushtet esenciale relavante dhe me aprovimet përkatëse, prodhuesi duhet t’i 
aplikojë testet dhe inspekcionet e drejtuara nga Organi për vlerësimin e 
përshtatjes së aprovuar nga AKPM-ja.  

2. Pajisja medicinale duhet t’i plotësojë kushtet esenciale nëse është 
dizajnuar,prodhuar apo pajisur me pajisje të duhura në përputhshmëri me 
standardet e adoptuara pasuese të standardeve të harmonizuara.  

3. AKPM-ja do të japë instruksione të hollësishme mbi procedurat e sigurimit të 
cilësisë që përcillen me pastrimin, sterilizimin, kalibrimin, mirëmbajtjen dhe masa 
të tjera që do të merren për ta siguruar besueshmërinë e pajisjes medicinale.  

4. Ministria e Shëndetësisë do t’i përpilojë në detaje me të hollësishme kushtet 
esenciale për pajisjet medicinale me aktet nënligjore plotësuese të këtij ligji.  

 
Neni 30 

Procedurat e vlerësimit të përshtatjes dhe etiketimi i pajisjeve medicinale 
 
1. Procedura e vlerësimit të përshtatjes është procedurë në bazë të së cilës në mënyrë 

direkte apo indirekte vlerëson nëse pajisjet medicinale i përmbushin kushtet e 
përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji.  

2. Përshtatshmëria e pajisjes medicinale me kushtet e përshkruara do të vërtetohet me 
Deklaratën e Pajtueshmërisë.  

3. Procedura për vlerësimin e pajtueshmërisë së pajisjeve medicinale me kushtet e 
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përshkruara esenciale varet nga klasifikimi i pajisjes, duke marre parasysh rrezikun 
ndaj shfrytëzuesve, sidomos:  
3.1. për pajisjet medicinale të klasës së I, prodhuesit në mënyrë vetanake 

vendosin për përshtatshmërinë me kushtet e përshkruara esenciale dhe 
shkruarja e deklaratës është në përgjegjësinë e tyre, me përjashtim të 
mekanizmit matës dhe produkteve sterile të klasës së I të trajtuar thuajse i 
takojnë klasës II dhe III;  

3.2. përshtatshmëria e pajisjeve medicinale të klasës IIa IIb dhe III me kushtet e 
përshkruara esenciale do të etablohen dhe sistemi i sigurimit të cilësisë do të 
mbikëqyret nga KVPPM të përshtatjes për të drejtuar këtë aktivitet të 
caktuar nga AKPM-ja. 

4. Ministria e Shëndetësisë përmes aktit nënligjor të këtij ligji, do t’i përcaktojë në 
detaje të hollësishme kushtet të cilat duhet të përmbushen, procedurat e caktuara 
nga KVPPM, procedurat e vlerësimit të përshtatjes në pajtim me kushtet e 
përshkruara esenciale, shpërndarjes dhe përmbledhjes së referencave.  

5. Deklarata e Pajtueshmërisë dhe shenja e pajtueshmërisë së produkteve dhe 
pajisjeve medicinale, e dhënë jashtë vendit, do të jetë e vlefshme në Kosovë, nëse 
është dhënë në pajtim me standardet e harmonizuara të pajisjeve medicinale të 
pranuara nga Kosova.  

6. Pavarësisht nga dispozitat në paragrafin e mësipërm, AKPM-ja pranon validitetin e 
Deklaratës së Pajtueshmërisë dhe shenjat e pajtueshmërisë së pajisjeve medicinale 
të dhëna jashtë vendit, me kusht që ato të demonstrojnë pajtueshmërinë me 
specifikimet teknike të cilat janë ekuivalente me standardet lidhur me pajisjet 
medicinale të përshkruara në këtë ligj, dhe aktet nënligjore plotësuese të tij, dhe me 
kusht që kualifikimet e organeve të përfshira në procedurat e vlerësimit të 
përshtatjes së pajisjeve medicinale është themeluar me procedurë ekuivlente dhe 
është vlerësuar në sfond të kushteve ashtu siç është përshkruar për organe të tilla 
nga ky ligj dhe aktit nënligjor.  

7. Bazuar në Deklaratën e Pajtueshmërisë, prodhuesi duhet të etiketojë produktet e tij 
me shenjën e përshkruar të pajtueshmërisë.  

8. Ministria e Shëndetësisë do t’a përshkruaj përmbajtjen e Deklaratës së 
Pajtueshmërisë dhe kushet e shenjës së përshkruar të pajtueshmërisë me akt 
nënligjor të këtij ligji.  

9. Pavarësisht nga dispozitat në paragrafin e mësipërm të këtij neni, pajisjet 
medicinale për hulumtim dhe përdorim individual, nuk i nënshtrohen dispozitave 
të regjistrimit sipas këtij ligji.  

10. Është e ndaluar të etiketohet pajisja medicinale me shenjën që është në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 31 

Prodhimi i pajisjeve medicinale 
 
1. Për qëllim të këtij ligji, prodhimi i pajisjeve medicinale ka të bëjë me prodhimin 

industrial dhe prodhimin nga institucionet e Kosovës për shëndetësi ose 
përfaqësuesit e tyre për qarkullim apo për futjen në shërbim të pajisjeve 
medicinale.  
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2. Prodhuesi i pajisjeve medicinale apo furnizuesi i tij i autorizuar është përgjegjës 
për dizajnimin, prodhimin, paketimin dhe etiketimin e pajisjeve medicinale të 
plasuara në treg apo të futjes së tyre në shërbim në Kosovë.  

3. Prodhuesit do t’u përmbahet përshkrimeve dhe specifikimeve teknike gjatë 
procesit të prodhimit të pajisjeve medicinale si dhe do të sigurojnë cilësinë e tyre.  

4. Specifikimet teknike mund të përcaktojnë që pajisja medicinale konsiderohet të 
jetë në përshtatshmëri me kushtet e specifikimit teknik, nëse është në pajtueshmëri 
me kushtet e standardeve jo-mandatore për të cilat referohen specifikimet e tilla 
teknike.  

5. Prodhuesit e pajisjeve medicinale apo furnizuesit e tyre të autorizuar duhet të 
sigurojnë Deklaratën e Pajtueshmërisë për secilin produkt, sipas procedurave të 
përcaktuara në nenin 30 të këtij ligji.  

6. Prodhuesit apo furnizuesit e autorizuar të tyre duhet të raportojnë tek AKPM-ja 
dhe organi i emëruar për vlerësimin e pajtueshmërisë për të gjitha ndryshimet në 
lidhje me pajisjet medicinale.  

7. Prodhuesit e produkteve medicinale në Kosovë apo furnizuesit e autorizuar të tyre, 
në rastet kur prodhimi i pajisjes medicinale bëhet jashtë Kosovës, duhet gjithashtu 
t’i plotësojnë edhe kushtet në vijim:  
7.1. të njoftojnë AKPM-në për aktivitetin e tyre;  
7.2. të sigurojnë dëshmi që aktiviteti i tyre bëhet në atë mënyre që siguron 

mbrojtjen e shëndetit publik;  
7.3. të punësojnë personin e kualifikuar ashtu siç është definuar nga AKPM-ja 

në aktin nënligjor të këtij ligji;  
7.4. të marrin përgjegjësinë e sigurimit për çfarëdo lëndimi që mund t’i 

shkaktohet shfrytëzuesit apo personi të tretë.  
8. Ministria e Shëndetësisë do t’i përcaktojë kushtet për licencë për prodhimin e 

pajisjeve medicinale në Kosovë në një akt nënligjor të këtij ligji.  
 

Neni 32 
Importi, eksporti, qarkullimi me shumicë, pakicë 

dhe dispenzimi i pajisjeve medicinale 
 
1. Personat juridik apo personat fizik duhet të autorizohen posaçërisht për importin, 

eksportin, qarkullimin më shumice, pakicë dhe dispenzimin e pajisjeve medicinale.  
2. Për importimin e pajisjeve medicinale në Kosovë nevojitet:  

2.1. licenca për Import e dhënë nga AKPM-ja;  
2.2. licenca si qarkullues farmaceutik me shumicë për produkte dhe pajisje 

medicinale  
3. Kushti për të fituar Licencën e Importit për pajisje medicinale do të varet nga 

statusi i klasifikimit për pajisje medicinale të përcaktuar me akt nënligjor. 
4. Pajisjet medicinale mund të qarkullojnë në treg apo të vihen në përdorim vetëm 

atëherë kur i plotësojnë kushtet esenciale, nëse përshtatshmëria e tyre është bërë në 
pajtim me procedurat e përshkruara dhe nëse janë të etiketuara në përshtatshmëri 
me standardet e përcaktuara me aktin nënligjor të këtij ligji.  

5. AKPM-ja do të mbajë një regjistër të qarkulluesve me shumicë dhe 
pakicë/dispenzuesve të pajisjeve medicinale dhe një regjistër të pajisjeve 
medicinale të cilat mund të tregtohen në Kosovë.  
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6. Personat juridik apo personat fizik të cilët merren me qarkullimin me shumicë apo 
me dispenzimin e pajisjeve medicinale duhet t’i plotësojnë kushtet për licence të 
përcaktuara nga AKPM-ja në pajtim me aktin nënligjor të këtij ligji.  

7. Dispenzimi i disa pajisjeve medicinale kërkon përshkrim mjekësor siç është 
përcaktuar në aktin nënligjor të këtij ligji. 

 
Neni 33 

Përdorimi profesional i pajisjeve medicinale 
 
1. Përdoruesi profesional duhet të marrë masa të domosdoshme për të siguruar:  

1.1. mirëmbajtjen e gjendjes së pajisjes medicinale në atë nivel siç kërkohet nga 
ky ligj;  

1.2. vendin e përdorimit, pjesëve dhe strukturës që sigurojnë përdorimin e sigurt, 
artikujt dhe aparaturen lidhur me pajisjen medicinale në mënyrë që të mos 
rrezikojnë aktivitetin, shëndetin apo sigurinë e pacientit, shfrytëzuesit apo 
ndonjë personi tjetër; dhe  

1.3. instruksionet dhe procedurat lidhur me përdorimin e tyre që janë të 
nevojshme.  

2. Pajisjet medicinale mund të instalohen, servisohen dhe të riparohen vetëm nga 
personat ekspert dhe personat me aftësi profesionale të duhur.  

3. Personi i cili përdorë pajisjen medicinale duhet të ketë trajnim dhe experience 
adekuate dhe të sigurojë që etiketimi dhe instruksioni i domosdoshëm për përdorim 
të sigurt të pajisjes janë të siguruara në apo me pajisje.  

4. Pajisja medicinale duhet të përdoret vetëm në pajtim me qëllimin e caktuar të 
përshkruar për pajisjen.  

5. Përdoruesi profesional duhet të sigurojë që pajisja është vendosur, kalibruar, 
mirëmbajtur, serivisuar në mënyrë të duhur për të siguruar se funksionon në rregull 
ashtu siç duhet.  

6. Përdoruesi profesional duhet të mbajë evidencën e pajisjeve medicinale që 
përdoren, huazohen, posedohen apo përdoren te pacienti.  

 
Neni 34 

Hulumtimet klinike të pajisjeve medicinale 
 
1. Nëse prodhuesi synon të zhvillojë hulumtim klinik për të vërtetuar ndikimet apo të 

caktojë dhe vlerësojë efektet anësore të pajisjes medicinale para plasimit në treg 
apo vënies në shërbim të pajisjes, institucioni hulumtues apo sponzori duhet të bëjë 
njoftim me shkrim tek AKPM-ja para se të fillojë hulumtimi klinik.  

2. Njoftimi në lidhje me hulumtimet klinike të synuara është i detyrueshëm për 
Klasën e III të pajisjeve, pajisjeve implantuese dhe Klasës IIa dhe IIb të pajisjeve 
invasive afat-gjata.  

3. Njoftimi i hulumtimeve klinike gjithashtu kërkohet lidhur me hulumtimet për 
destinime të reja të pajisjes medicinale pavarësisht prej asaj se a është pajisja e 
vendosur në treg apo e vënë në shërbim. 

4. Institucioni hulumtues dhe sponzori i hulumtimeve klinike para fillimit të 
hulumtimit duhet të marrë përgjegjësi për sigurimin jetësor e çfarëdo lëndimi të 
mundshëm që rezulton nga hulumtimi dhe të marrë lejen nga Komiteti për Etikë.  



 
Ligji Nr. 03/L-188 për produkte dhe pajisje medicinale 

 251 

5. Prodhuesi i pajisjes medicinale nën hulumtim duhet të bëjë sigurimin jetësor për 
hulumtuesin kundër çfarëdo lëndimi që mund të ndodhë gjatë hulumtimit të 
pajisjes medicinale.  

6. AKPM-ja mund të urdhërojë ndërprerjen e hulumtimeve klinike nëse kjo 
konsiderohet e domosdoshme për shkak të shëndetit publik.  

7. Detajet e kushteve dhe procedurave për të zhvilluar hulumtimet klinike të pajisjeve 
medicinale në Kosovë do të përcaktohen në aktin nënligjor të këtij ligji. 

 
Neni 35 

Monitorimi i efekteve anësore të pajsijeve medicinale 
 
1. Prodhuesi i pajisjes medicinale apo furnizuesi duhet ta informojë AKPM-në për 

çfarëdo mosfunksionimi apo defekti në karakteristikat apo operimet e pajisjes 
medicinale, apo çfarëdo pamjaftueshmërie në etiketim apo instruksionet për 
përdorim të cilat kanë, apo dyshohet të shpien në drejtim të efekteve anësore ose 
efekteve serioze anësore te pacienti, përdoruesi apo personi tjetër.  

2. Prodhuesi duhet t’a informojë AKPM-në për çfarëdo arsye teknike apo mjekësore 
lidhur me karakteristikat apo operimet, të cilat e detyrojnë prodhuesin që të bëjë 
tërheqjen sistematike të pajisjes nga tregu.  

3. Prodhuesi, furnizuesi, dispenzuesi apo përdoruesi profesional i pajisjeve 
medicinale të cilët zbulojnë apo dyshojnë në çfarëdo efekti anësor të pajisjes 
medicinale duhet t’i raportojnë efektet e tilla anësore, të AKPM-ja.  

4. AKPM-ja do t’i caktojë kushtet që duhet të plotësohen nga personat juridik dhe 
personat fizik në lidhje me vlerësimin, monitorimin dhe raportimin e efekteve 
anësore të shkaktuara nga pajisjet medicinale.  

5. AKPM-ja rezervon të drejtën të urdhërojë tërheqjen e pajisjeve medicinale nga 
qarkullimi dhe shërbimi në Kosovë me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik.  

6. Efektet anësore të shkaktuara nga pajisjet medicinale do të evidentohen në 
regjistrin e efekteve anësore dhe do të monitorohen nga AKPM-ja në pajtim me 
procedurat e përshkruara me akt nënligjor të këtij ligji. 

 
Neni 36 

Reklamimi dhe promovimi i pajisjeve medicinale 
 
1. Ndalohet reklamimi dhe promovimi publik i pajisjeve medicinale të cilat përdoren 

nga personat juridik dhe personat fizik të cilët ofrojnë përkujdesje shëndetësore tek 
njerëzit.  

2. Pavarësisht nga ajo që u tha më lartë, AKPM-ja, duke u bazuar në këshillën 
teknike nga KKVPPM, mund të lejojë reklamimin dhe promovimin publik të 
pajisjeve medicinale të cilat nuk hyjnë në klasifikim e pajisjeve me rrezik të lartë 
ndaj shfrytëzuesit.  

3. Reklamimi dhe promovimi i pajisjeve medicinale nuk duhet të jetë i 
papërshtatshëm apo të përfshijë pasqyrimin e përbërjes apo efikasitetit të 
ekzagjeruar apo të gabuar të pajisjes.  

4. Kushtet e detajizuara për reklamim dhe promovim të pajisjeve medicinale do të 
vendosen nga aktet nënligjore të këtij ligji. 
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Neni 37 
Inspektimi dhe mbikëqyrja e pajisjeve medicinale 

 
1. IFPPM-ja, me anë të masave mbikëqyrëse të përcaktuara në këtë nen, siguron se 

kërkesat ligjore që kanë të bëjnë me pajisjet medicinale dhe aktet nënligjore të 
nxjerra në pajtim me këtë ligj të jenë të përmbushura në tërësi.  

2. Masat mbikëqyrëse do të bëhen me anë të inspektimit të prodhuesve, qarkulluesve 
me shumicë dhe pakicë, shpërndarësve dhe përdoruesve profesional të pajisjeve 
medicinale për të vërtetuar që janë përmbushur kushtet e këtij ligji dhe aktet 
nënligjore të tij.  

3. IFPPM-ja do të jetë e autorizuar t’i zbatojë masat mbikëqyrëse në vijim:  
3.1. të kërkojë të gjitha informatat e nevojshme nga prodhuesi dhe/ose furnizuesi 

përfshirë Deklaratën e Pajtueshmërisë dhe dokumentacionin tjetër teknik;  
3.2. të urdhërojë ekzekutimin për testim dhe verifikim të pajisjeve medicinale 

me qëllim që të vlerësohet pajtushmëria e tyre me kërkesat, sidomos pasi që 
pajisjet e tilla janë tregtuar ose janë vënë në shërbim;  

3.3. të mbledhë mostrat e pajisjeve medicinale dhe t’i parashtrojë ato për 
vlerësimin e pajtushmërisë;  

3.4. të ndalojë lëshimin e deklaratës për pajtueshmëri në rast se pajisja 
medicinale konsiderohet se nuk i përmbush kushtet e pajtueshmërisë;  

3.5. të urdhërojë asgjësimin e jo pajtueshmërisë të krijuar;  
3.6. të kërkojë që pajisjet medicinale të jenë të etiketuara me shenja të 

përshkruara apo të urdhërojë eliminimin ose asgjësimin e etiketimit të pa 
përshkruar;  

3.7. të ndalojë tregtimin, kufizojë tregtimin apo të urdhërojë tërheqjen nga tregu 
të pajisjeve medicinale jo-të përshtatshme dhe të ndërmarrë masa të 
nevojshme për të siguruar që ndalesat e tilla të vëzhgohen;  

3.8. të ndalojë përdorimin, kufizojë përdorimin, të urdhërojë ndërprerjen e 
përdorimit të pajisjeve medicinale jo-të përshtatshme dhe te ndërmarr masa 
të nevojshme për të siguruar që ndalesat e tilla të vëzhgohen;  

3.9. në periudhën e kërkuar për vazhdimin e testeve të kërkuara, përkohësisht 
ndalon çfarëdo furnizimi, ofertën për furnizim ose prezantimin e pajisjeve 
medicinale, nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm që pajisja medicinale nuk 
është në pajtueshmëri me kushtet;  

3.10. nëse është e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit publik, të urdhërojë 
shkatërrimin e pajisjeve medicinale jo-të përshtatshme,  

3.11. të konfiskojë dhe mbyllë përkohësisht pajisjet medicinale deri sa arsyet për 
masat parandaluese të konfiskimit të jenë eliminuar;  

3.12. të pezullojë licencën ne rast të shkeljes së kushteve për licencë;  
3.13. të monitorojë funksionimin e Organit Vlerësues mbi Pajtueshmërinë në 

përputhje me aktin nënligjor të nxjerrë në pajtim me këtë ligj.  
4. IFPPM-ja duhet të kërkojë nga personi juridik dhe personi fizik që brenda 

periudhës së caktuar kohore t’a plotësojnë dokumentacionin e duhur në pajtim me 
aktin nënligjor sipas këtij ligji.  

5. AKPM Pezullimin e një autorizimi apo licence do të bej në rast të shkeljes 
konkrete të dispozitave të këtij ligji, akteve nënligjore të cilat përcaktojnë kushtet e 
autorizimit ose licencës deri sa shkelja të jetë mënjanuar.  
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6. Anulimi i një autorizimi ose licence ndodh në rast të shkeljes konkrete të 
dispozitave të këtij ligji, akteve nënligjore të tij.  

7. Çdo ankesë e dhënë kundër urdhëresave të IFPPM për imlpementimin e masave 
mbikëqyrëse të përcaktuara në këtë nen i drejtohet inspektoratit të IFPPM.  

8. Shërbimi Doganor i Kosovës nuk ka të drejtë t’a lejojë importin e dërgesës së 
pajisjeve medicinale të cilat nuk kanë Licencë për Import të dhënë nga AKPM-ja 
pa marrë parasysh përjashtimet që mund të bëhen duke marrë në konsiderim klasën 
e pajisjes medicinale. 

9. Shërbimi doganor lejon hyrjen e mjeteve medicinale të falura nga donatorët pa 
kurrfarë kushti, me përjashtim kur dyshohet se këto mjete nuk u përgjigjen neneve 
të caktuara të këtij ligji.  

10. AKPM-ja në pajtueshmëri me Ministrinë përkatëse rezervon të drejtën për të 
urdhëruar masa tjera mbikëqyrëse lidhur me pajisjet medicinale të domosdoshme 
për zbatimin e këtij ligji dhe akteve tjera nënligjore në pajtim me këtë ligj.  

11. Me kërkesë të inspektorit kompetent, organet përgjegjëse të Kosovës për punë të 
brendshme duhet të marrin pjesë në zbatimin e masave mbikëqyrëse të përcaktuara 
në këtë nen brenda përmbledhjes së të drejtave dhe detyrimeve të tyre.  

 
Neni 38 
Tarifat 

 
1. Tarifa e licencës paguhet nga aplikuesi në AKPM për nxjerrjen, mirëmbajtjen e 

autorizimeve dhe lejeve të përcaktuara në këtë ligj. Tarifat do të përcaktohen me 
akte nënligjore të këtij ligji:  
1.1. aplikimi për autorizimet dhe lejat për produkte medicinale dhe pajisjet 

medicinale të përcaktuara në këtë ligj.  
2. Tarifa e inspektimit aplikohen nga IFPPM me qëllim që të sigurojë implementimin 

e ligjit dhe akteve nënligjore.  
2.1. inspektimin e personave juridik dhe personave fizik që shkelin kushtet e 

autorizimit dhe liçencës të përcaktura në këtë ligj.  
3. Tarifat e inspektimit me rastin e liçencimit do të përfshijnë koston e procedurës së 

inspektimit, shpenzimet e udhëtimit dhe testimit të cilat paguhen nga personi 
juridik apo fizik që është objekt i inspektimit.  

4. Në pajtim me procedurat e aplikuara për tarifa nga LKPPM ne Shtete Anëtare të 
BE dhe ato në pritje për anëtarësim, kostoja për të siguruar cilësinë e produkteve 
medicinale nga LKPPM në pajtim me nenin 20 dhe 21 të këtij ligji, mbulohet nga:  
4.1. aplikuesi dhe poseduesi i Autorizimit per Marketing për sigurim të cilësisë 

në lidhje me aplikim e ri apo me mirëmbajtjen/të dhënat e fundit të 
autorizimit ekzistues; apo  

4.2. në rastin kur testimi ka të bëjë me dyshim për shkeljen e kushteve të 
përcaktuara për autorizime dhe leja në këtë ligj, kostoja do të mbulohet nga 
personi fizik apo personi juridik për të cilin kundërvajtja është vërtetuar; apo  

4.3. në rastin kur testimi ka të bëjë me produkte medicinale të paautorizuara në 
Kosovë, kostoja do të mbulohet nga personi fizik apo personi juridik 
përgjegjës për qarkullimin e produkteve të paautorizuara në Kosovë; apo  

4.4. AKPM në rastet kur testimi bëhet për qëllime tjera nga ato që u përmendën 
më lart në këtë paragraf.  
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5. Kostot e testimit dhe tërheqja e produktit medicinal apo pajisjes medicinale nga 
tregu apo për shkatërrimin e tyre, të cilat nuk i plotësojnë kushtet e këtij ligji dhe të 
akteve nënligjore, do të paguhen nga personat juridik apo personat fizik të cilët 
kanë prodhuar apo importuar produktin medicinal apo pajisjen medicinale në fjalë.  

6. Për shërbimet profesionale të ofruara nga AKPM për autoritete tjera në pajtim me 
aktet nënligjore përkatëse duhet të përfshihet tarifa e shërbimeve.  

7. Tarifat dhe kostot e specifikuara në këtë ligj do të aprovohen na Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave dhe do të publikohen dhe do t’i paguhen Buxhetit të 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 39 
Gjobat 

 
1. Shkelja e dispozitave të këtij ligji, dhe akteve nënligjore të nxjerra nga ky ligj, si 

dhe kushteve të autorizimeve dhe lejeve të dhëna në pajtim me këtë ligj, janë 
objekt i gjobitjes dhe ndëshkimeve.  

2. Inspektorati me vetiniciativë ose me kërkesë të AKPM - së, do të iniciojë 
procedurën civile, deliktet ekonomike ose penale për veprimet e paligjshme të 
personave fizikë dhe juridikë në kundërshtim me këtë ligj.  

3. Për veprimtarinë pa licencë, autorizim ose leje të personit fizik ose juridik, përveç 
përgjegjësisë penale do të aplikohet edhe ndalesa absolute për operim në lëmin që 
mbulon ky ligj për njëzet (20) vjetët e ardhshëm. 

4. Veprimet tjera, përveç përgjegjësisë penale do të gjobiten prej njëmijepesëqind 
(1.500) deri në njëqindmijë (100.000) Euro, varësisht nga përgjegjësia e personit 
dhe dëmet potenciale të shkaktuara në shëndetin e njerëzve. 

 
Neni 40 

Rregullimi i çmimit të barnave 
 
Rregullimi i çmimit të produkteve medicinale dhe caktimi i marzhave për produkte dhe 
pajisje medicinal bëhet nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministritë 
tjera të Qeverisë së Republikës së Kosovës të përcaktuar sipas akteve nënligjore. 
 

Neni 41 
Marrëveshjet tranzitore 

 
Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore të reja do të aplikohen aktet në fuqi nëse nuk janë 
në kundërshtim me këtë ligj deri në nxjerrjen e akteve nënligjore në pajtim me këtë ligj, 
nxjerrja e të cilave do të bëhet brenda periudhës prej gjashtë (6) muajve. 
 

Neni 42 
Situatat urgjente 

 
1. Në rast të urgjencës akute, situatave katastrofike, si epidemive, fatkeqësive të 

mëdha natyrore, ose gjendjeve emergjente, AKPM- ja me aprovim të Qeverisë 
mund të lëshojë licencë importi, për një sasi dhe lloj të caktuar të produktit 
medicinal dhe me një afat kohor të definuar, pa autorizim të marketingut. Licencën 
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e importit AKPM- ja mund ta lëshojë vetëm për produktet medicinale që nuk kanë 
produkt esencialisht të ngjashëm, të regjistruar në Republikën e Kosovës. Për 
sasinë, llojin, cilësinë dhe afatin kohor grupi punues profesional i caktuar nga 
AKPM- ja i propozon Drejtorit për masat e veçanta.  

2. Drejtori i AKPM, sipas propozimit të grupit punues dhe aprovim të Ministrit 
ndërmerr masat e veçanta.  

 
Neni 43 

 
1. Organi përgjegjës për nxjerrjen e akteve nënligjore është Ministria e Shëndetësisë.  
2. Procedura për zgjedhjen e drejtorit të AKPM –së iniciohen më së voni dy (2) muaj 

nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  
3. Ministria e shëndetësisë inicion procedurat për emërimin e drejtorit të AKPM - së 

pa vonesë, me qëllim të respektimit të afatit nga paragrafi 2. i këtij neni.  
4. Anëtarët e KVPPM -së zgjidhen brenda afatit prej tre (3) muajsh nga data e hyrjes 

në fuqi të këtij ligji. AKPM- ja pa asnjë vonesë inicion procedurën e përzgjedhjes 
së anëtarëve të AKPM - së.  

5. Komisioni etik zgjidhet brenda afatit prej gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e 
këtij ligji.  

6. Bordi i ankesave zgjidhet brenda afatit prej dy (2) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  
7. LZPPM funksionalizohet brenda afatit prej dymbëdhjetë (12) muajsh nga hyrja në 

fuqi e këtij ligji.  
8. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore të reja do të aplikohen aktet në fuqi, nëse nuk 

janë në kundërshtim me këtë ligj, nxjerrja e të cilave do të bëhet brenda periudhës 
prej një (1) viti, nëse nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj.  

 
Neni 44 

Ligjet e zbatueshme 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushon se aplikuari Ligji për Produktet dhe Pajisjet 
Medicinale 2003/26. 
 

Neni 45 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-188 
30 shtator 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-052-2010, datë 18.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 84 / 03 NËNTOR 2010 
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Kuvendi i Kosovës 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 “Mbi Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë”, veçanërisht Kreu 5.1(ç), 
9.1.1, 3.3, 11.2, 
 
Duke pasur parasysh nevojat e vendosjes së një sistemi modern, me qëllim të mbrojtjes 
së zejtarisë si veprimtari e pavarur ekonomike dhe me qëllim të realizimit të fitimit në 
prodhim, qarkullim dhe shërbimeve në treg. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR ZEJTARI 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj rregullohen kushtet për ushtrimin e v0eprimtarisë zejtare si vijon: 
regjistrimi, afarizmi, ushtrimi i përbashkët, ndërprerja e veprimtarisë, aftësimi 
profesional, edukimi, organizimi zejtar, ruajtja dhe kultivimi i zejeve të vjetra dhe 
mbikëqyrja e veprimtarisë zejtare. 
 

Përkufizime 
 

Neni 2 
 
2.1. Cilido prej termave në vijim, kur përdoren në këtë ligj kanë kuptimin e dhënë, 

përveç nëse brenda kontekstit në të cilin përdoret një term i tillë nënkupton 
diçka tjetër. 
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Ministër nënkupton Ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
Ministri nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë e themeluar në pajtim 
me Rregulloren nr. 2001/19 të UNMIK-ut. 
Zejtaria nënkupton veprimtarinë e pavarur ekonomike, e cila ushtrohet nga 
personat fizikë me punë dhe mjete personale me qëllim të realizimit të të 
ardhurave (fitimit) në prodhim, qarkullim dhe ofrim të shërbimeve në treg. 
Zejtar nënkupton personin fizik, i cili ushtron veprimtarinë zejtare në emër dhe 
për llogari të veten, i cili mund të shfrytëzojë edhe punën plotësuese të 
personave tjerë në kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 
Prodhues nënkupton çdo person fizik dhe juridik që prodhon mallra zejtare 
duke ua vënë emrin e tij, markën e prodhimit ose çdo shenjë tjetër dalluese. 
Veprimtari zejtare nënkupton zejtarinë prodhuese, shërbyese, artistike dhe 
artizanatet. 
Shoqatat e zejtarëve nënkupton organizatat e shoqërisë civile, të pavarura nga 
prodhuesit, shitësit, furnizuesit apo ofruesit e shërbimeve. 
Leja e punës nënkupton lejen e lëshuar nga organi kompetent në pajtim me 
kushtet e përcaktuara në ligj, në bazë të të cilave ushtrohet biznesi i caktuar. 
Organet e administratës qendrore dhe lokale nënkupton organet testuese dhe 
inspektuese të fushave të ndryshme, të lidhura me zejtarinë të cilat operojnë në 
treg në bazë të kompetencave të ligjeve përkatëse. 

2.2. Siç është përdorur në këtë ligj, njëjësi nënkupton shumësin dhe shumësi 
nënkupton njëjësin. Referimet ndaj “nenit” janë referime të këtij ligji përveç 
nëse është dhënë ndryshe në nenin 2.  

2.3. Veprimtari zejtare mund të ushtrojnë edhe shoqëritë tregtare të cilat ushtrojnë 
një ose më shumë veprimtari.  

2.4. Çdo veprimtari zejtare është e lejuar nëse nuk bie në kundërshtim me ligjin.  
2.5. Me veprimtari zejtare të përhershme nënkuptohen edhe rastet kur përkohësisht 

ndërpritet puna, me qëllim të rifillimit të asaj veprimtarie. 
 

Neni 3 
 
Veprimtari Zejtare sipas këtij ligji konsiderohen: 

1. Zejtaria e lirë për të cilën nuk kërkohet përgatitja profesionale apo provim 
kualifikues,  

2. Zejtari e ndërlidhur me njëra-tjetrën për të cilën kërkohet përgatitja 
profesionale ose dhënia e provimit kualifikues.  

3. Zejtari ekskluzive, e cila mund të ushtrohet vetëm në bazë të autorizimit të 
lëshuar nga Ministria përkatëse.  

 
Llojet e veprimtarive zejtare 

 
Neni 4 

 
4.1. Zejtari prodhuese nënkupton përpunimin dhe prodhimin e produkteve për treg 

kryesisht në seri të vogla e që nuk kanë veçori të prodhimit industrial.  
4.2. Zejtari shërbyese nënkupton mirëmbajtjen dhe riparimin e prodhimeve, 

stabilimenteve, objekteve si dhe kryerja e shërbimeve të tjera.  
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4.3. Artizanat nënkupton punimin dhe përpunimin e gjërave të artit si dhe formësimi 
i tyre, cilësia e të cilave varet nga shkathtësia e prodhuesit.  

4.4. Artizanat shtëpiak dhe/ose punim dore nënkupton punimin e produkteve të 
veçanta, të cilat zejtari i punon vetë ose me anëtarët e familjes.  

4.5. Veprimtaritë nga paragrafi 4 i këtij neni i përcakton ministria kompetente me akt 
të veçantë nënligjor. 

 
II. USHTRIMI I VEPRIMTARISË ZEJTARE 

 
Neni 5 

 
Kushtet për ushtrimin e veprimtarisë zejtare 
5.1. Veprimtari zejtare mund të ushtrojë personi fizik që i plotëson këto kushte:  

a) të ketë vendqëndrim dhe të jetë qytetar i Kosovës,  
b) të jetë i moshës madhore,  
c) të jetë i aftë për punë,  
d) të ketë përgatitje profesionale për kryerjen e veprimtarisë së caktuar zejtare;  
e) të mos ketë ndalesa nga organet gjyqësore për ushtrimin e veprimtarisë 

zejtare,  
f) të ketë të regjistruar veprimtarinë në MTI;  
g) të ketë hapësirë të mjaftueshme afariste dhe lejen e punës nga organi 

komunal për ushtrimin e veprimtarisë zejtare.  
h) veprimtari zejtare mund të ushtrojnë edhe shtetasit e huaj në pajtim me 

nenin 6.  
5.2. Me punën në zejtari, zejtari fiton të drejtën për të themeluar marrëdhënie pune, 

nëse këtë të drejtë nuk e ka krijuar nga ndonjë bazë tjetër.  
 

Neni 6 
 
Qytetarët e huaj me vendqëndrim në Kosovë mund të ushtrojnë veprimtari zejtare, 
konform rregullativ s ligjore në fuqi. 
 

Neni 7 
 
7.1. Personi fizik mund të ushtrojë veprimtari zejtare të ndërlidhura, nëse përveç 

kushteve të përgjithshme nga neni 5 i këtij ligji i plotëson edhe kushtet e veçanta 
të aftësisë profesionale ose që e ka të dhënë provimin kualifikues për ushtrimin e 
veprimtarisë së tillë.  

7.2. Personi fizik i cili i plotëson kushtet e përgjithshme nga neni 5 i këtij ligji dhe 
nuk i plotëson kushtet e veçanta të aftësisë profesionale, mund të ushtroj 
veprimtarinë e ndërlidhur zejtare, nëse e punëson personin me kualifikim 
adekuat.  

 
Neni 8 

 
Veprimtari të ndërlidhura zejtare mund të ushtrojnë edhe personat me përgatitje 
shkollore të lartë dhe superiore të përcaktuar me nenin 3, paragrafi 2. i këtij ligji. 
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Neni 9 
 
9.1. Zejtari mund të ushtroj zejen, për të cilën i nevojitet lokali i punës, vetëm nëse 

ka dëshmi mbi të drejtën e pronësisë ose kontratën e vërtetuar nga organi 
kompetent mbi shfrytëzimin me qira të lokalit punues.  

9.2. Lokali i punës nga paragrafit 1. i këtij neni, si dhe pajisjet duhet t’i plotësojnë 
kushtet teknike, mbrojtja dhe siguria në punë, mbrojtjen e mjedisit njerëzor, 
mbrojtjen nga zhurma, mbrojtjen sanitaro - shëndetësore dhe kushtet tjera që 
bazohen në kryerjen e caktuar të veprimtarisë zejtare.  

9.3. Veprimtaria zejtare mund të ushtrohet edhe në hapësira për banim, por duhet 
plotësuar kushtet e parapara në paragrafin 2 të nenit 9.  

9.4. Organi komunal kompetent për dhënien e lejes për ushtrimin e veprimtarisë 
zejtare vendos për veprimtarinë zejtare e cila ushtrohet jashtë punëtorisë ose 
hapësirës për banim.  

 
Regjistrimi i veprimtarisë zejtare 

 
Neni 10 

 
10.1. Regjistrimin e subjektit zejtar e bënë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes 

Zyrës së Regjistrimit të Bizneseve, kurse lejen e jep organi kompetent i 
administratës lokale, për territorin në të cilin do të jetë selia afariste e dyqanit 
zejtar, në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

10.2. Lejen për ushtrimin e veprimtarive ekskluzive zejtare e jep organi kompetent i 
administratës lokale, varësisht prej nomenklaturës të dhënë nga Enti Statistikor i 
Kosovës llojit të zejeve, në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

10.3. Formën dhe përmbajtjen e lejes për ushtrimin e veprimtarive ekskluzive, në bazë 
të dispozitave të veçanta e cakton Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.  

 
Neni 11 

 
11.1. Çdo veprimtari zejtare duhet të regjistrohet në regjistrin e bizneseve të cilin e 

mban organi kompetent i administratës lokale, ndërsa regjistrin e veprimtarive 
ekskluzive e mban organi i Ministrisë kompetente.  

11.2. Mënyrën e mbajtjes së regjistrit të veprimtarive zejtare sipas paragrafit 1 të këtij 
neni e cakton Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.  

 
Neni 12 

 
12.1. Organi kompetent i administratës lokale duhet t’ia jep lejen personit fizik që i 

plotëson kushtet nga neni 5. paragrafi 1. pika a. b. c. d. e. f. dhe paragrafi 2. të 
këtij neni.  

12.2. Organi kompetent i administratës lokale që lëshon licencën është përgjegjës për 
verifikimin e respektimit të kushteve të caktuara në nenin 5 paragrafi 1 dhe 2 të 
këtij ligji.  

12.3. Organi kompetent i administratës lokale e jep lejen, përkatësisht vendimin me të 
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cilin refuzohet dhënia e lejes për veprimtari zejtare, më se largu në afat prej 15 
ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për leje.  

12.4. Nëse brenda afatit të paraparë nuk merr përgjigje,atëherë veprimtaria zejtare 
konsiderohet e hapur, dhe për fillimin e punës me shkrim të njoftohet organi 
kompetent.  

 
Neni 13 

 
Personi që e ka marrë lejen për ushtrimin e veprimtarisë zejtare, është i detyruar që në 
afat prej 3 muaj të fillojë ushtrimin e veprimtarisë zejtare. 
 

Neni 14 
 
14.1. Organi kompetent i administratës lokale është i detyruar që vendimin për 

ushtrimin e veprimtarisë zejtare t’ia jep organit të Administratës Tatimore, 
Shoqatës së Zejtarëve të Pavarur, Fondit për Sigurim Shëndetësor - Social dhe 
Entit së Statistikës të Kosovës.  

14.2. Enti Statistikor detyrohet të përpilojë nomenklaturën e veprimtarive zejtare.  
 

Neni 15 
 
15.1. Firma është emri nën të cilën ushtrohet veprimtaria zejtare.  
15.2. Firma përmban: emrin dhe shenjën e zejes, emrin e pronarit dhe selinë, si dhe 

shenja të veçanta.  
15.3. Firma nuk mund të përmbajë emrin i cili është në kundërshtim me dispozitat 

ligjore dhe konventat ndërkombëtare.  
15.4. Firma duhet të vendoset në hyrje të lokalit afarist dhe në njësi të ndara në të cilat 

ushtrohet veprimtaria zejtare.  
15.5. Nëse zejtari e ndryshon emrin dhe shenjën e veprimtarisë zejtare është i detyruar 

që për këtë ndryshim ta njoftojë Zyrën e Regjistrimit të Bizneseve.  
 

Neni 16 
 
16.1. Veprimtaria zejtare duhet ta ketë selinë afariste dhe lokalin afarist, kur këtë e 

kërkon natyra e punës.  
16.2. Nëse për kryerjen e veprimtarisë zejtare nuk është i nevojshëm lokali afarist, 

atëherë selia e zejtarit është vendqëndrimi i tij.  
16.3. Nëse zejtari e ndërron selinë e veprimtarisë zejtare është i detyruar ta njoftojë 

Zyrën për Regjistrimin e Biznesit për ndryshimin e bërë si dhe organin 
kompetent të administratës lokale, ndërsa nëse bën ndërrimin e selisë së firmës 
në ndonjë komunë tjetër, zejtari është i detyruar t’ia paraqesë kërkesën për 
ndryshime Zyrës së Regjistrimit të Biznesit si dhe t’i paraqesë kërkesë 
administratës lokale për leje të re të punës.  
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Afarizmi zejtar 
 

Neni 17 
 
Zejtari mund të ushtrojë vetëm atë veprimtari zejtare për të cilën i është lëshuar 
Çertifikata e regjistrimit. 
 

Neni 18 
 
Çertifikata e regjistrimit nuk mund të bartet në persona tjerë pa u përfshirë ndryshimet 
e bëra në regjistrin e Zyrës së Regjistrimit të Bizneseve. 
 

Neni 19 
 
19.1. Për detyrimet të cilat dalin me kryerjen e veprimtarisë zejtare, zejtari përgjigjet 

me tërë pasurinë e tij.  
19.2. Zejtari mban përgjegjësi ligjore për ushtrimin e veprimtarisë zejtare si dhe për 

punën e punëtorëve të tij.  
 

Neni 20 
 
Veprimtaria zejtare mund të ushtrohet në njësi të ndara, të cilat duhet t’i plotësojnë 
kushtet nga neni 9. i këtij ligji. 
 

Neni 21 
 
21.1. Në çdo njësi të ndarë zejtare, në të cilën ushtrohet veprimtaria e lirë zejtare, 

zejtari është i detyruar që ta emërojë një kryepunëtor, i cili duhet të jetë në 
marrëdhënie pune të zejtari dhe duhet t’i plotësojë kushtet nga neni 5 i këtij ligji.  

21.2. Zejtarët të cilët kryejnë veprimtari të ndërlidhura zejtare ose ekskluzive, janë të 
detyruar që në çdo njësi zejtare të emërojnë kryepunëtorin e kualifikuar, i cili 
duhet të jetë në marrëdhënie pune te zejtari dhe duhet t’i plotësojë kushtet nga 
neni 5 dhe 8 të këtij ligji.  

 
Neni 22 

 
22.1. Për ushtrimin e veprimtarisë zejtare në njësi të ndarë, zejtari duhet ta lajmërojë 

organin kompetent të administratës lokale në territorin e të cilit ndodhet njësia 
zejtare. 

22.2. Organi kompetent i administratës lokale e lëshon lejen për ushtrimin e 
veprimtarisë zejtare në njësi të ndarë në emër të kryepunëtorit të kualifikuar.  

22.3. Nëse ushtrohet veprimtari ekskluzive zejtare, organi nga paragrafi 1 i këtij neni 
duhet t’ia dërgojë kopjen e aktvendimit organit të administratës lokale, i cili e ka 
dhënë lejen e parë për ushtrimin e veprimtarisë zejtare.  
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Neni 23 
 
23.1. Punët në veprimtari zejtare të lirë dhe të ngjashme, zejtari mund t’i udhëheq vet 

ose përmes kryepunëtorit, i cili duhet të jetë në marrëdhënie pune të 
punëdhënësi dhe i cili i plotëson kushtet nga neni 5 dhe 8 i këtij i ligji.  

23.2. Kryepunëtori udhëheq punët në emër dhe për llogari të punëdhënësit.  
23.3. Nëse kryepunëtori vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, ai përgjigjet 

materialisht dhe penalisht për dëmin e shkaktuar sipas ligjeve në fuqi.  
 

Neni 24 
 
24.1. Pas vdekjes së pronarit, leja për veprimtari zejtare të lira dhe të ndërlidhura 

mund të bartet te pasardhësit e tij me vendim të administratës lokale.  
24.2. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni mund të vazhdojnë kryerjen e veprimtarisë 

zejtare përmes kryepunëtorit, i cili duhet t’i plotësojë kushtet nga neni 5 dhe 8 i 
këtij ligji.  

24.3. Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni pasardhësit i marrin të gjitha përgjegjësitë 
dhe detyrimet nga neni 19 i këtij ligji.  

 
Neni 25 

 
25.1. Pas vdekjes së pronarit, bashkëshorti/ja, fëmijët dhe pasardhësit e tjerë mund të 

vazhdojnë të udhëheqin veprimtarinë zejtare, deri në bartjen e lejes sipas nenit 
24. paragrafi 1 i këtij ligji, përmes kryepunëtorit të përkohshëm, i cili duhet të 
plotësojë kushtet sipas nenit 5 dhe 8 të këtij ligji.  

25.2. Kërkesa për vazhdimin e lejes ose njoftim për ndërprerjen e ushtrimin të 
veprimtarisë përmes kryepunëtorit të përkohshëm i parashtrohet organit kompetent 
të administratës lokale në afat prej 30 ditësh nga dita e vdekjes së pronarit.  

25.3. Kryepunëtori i përkohshëm duhet të lajmërohet te organet kompetente.  
25.4. Kryepunëtori i përkohshëm është i detyruar t’i udhëheq punët në llogari të 

pasardhësit të pronarit.  
25.5. Nëse kryepunëtori i përkohshëm vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij 

ligji, përgjigjet për dëmin e shkaktuar sipas ligjeve në fuqi.  
 

Neni 26 
 
26.1. Nëse pasardhësit dëshirojnë që pas vdekjes së pronarit të vazhdojnë udhëheqjen 

veprimtarisë përmes kryepunëtorit, detyrohen që ta njoftojnë organin kompetent 
në afat prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të procedurës trashëgimore.  

26.2. Fletëparaqitjes sipas paragrafit 1 të këtij neni i duhet bashkangjitur:  
a) Ekstrakti nga libri i të vdekurve,  
b) Deklaratën mbi trashëgiminë,  
c) Emri dhe mbiemri i kryepunëtorit si dhe vërtetimi se i plotëson kushtet nga 

neni 5 dhe 8 i këtij ligji,  
d) Deklarata e pasardhësit mbi pajtueshmërinë për udhëheqjen e punëve 

përmes kryepunëtorit.  
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26.3. Organi kompetent sipas paragrafit 1 të këtij neni, nxjerr aktvendim dhe 
regjistron në regjistrin zejtar vazhdimin e veprimtarisë zejtare përmes 
kryepunëtorit.  

 
Neni 27 

 
27.1. Në rast se pronari humb pjesërisht apo tërësisht aftësinë fizike, leja mund të 

bartet tek bashkëshorti/ja ose tek fëmijët e tij.  
27.2. Nëse pronari nuk ka bashkëshort ose fëmijë, leja mund të bartet te prindërit, 

përkatësisht vëllezërit dhe motrat.  
27.3. Personat nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni mund të vazhdojnë kryerjen e 

veprimtarisë zejtare përmes kryepunëtorit, i cili duhet t’i plotësojë kushtet nga 
neni 5 dhe 8 i këtij ligji.  

 
Neni 28 

 
28.1. Personat nga neni 27. paragrafi 1. dhe 2. të këtij ligji nëse dëshirojnë ta bartin 

mbi vete lejen dhe të vazhdojnë udhëheqjen e veprimtarisë zejtare përmes 
kryepunëtorit janë të detyruar të lajmërojnë organin kompetent të administratës 
lokale në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit të gjykatës 
mbi paaftësinë për punë.  

28.2. Fletëparaqitjes sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet t’i bashkëngjitet edhe:  
a) Vendimi i plotfuqishëm i gjykatës se pronari nuk është i aftë fizikisht për të 

kryer veprimtarinë zejtare, 
b) Emri dhe mbiemri i kryepunëtorit si dhe vërtetimi se i plotëson kushtet nga 

neni 5 dhe 8 i këtij ligji. 
28.3. Organi kompetent sipas paragrafit 1 të këtij neni merr vendim dhe e regjistron 

bartjen e lejës si dhe vazhdimin e veprimtarisë zejtare në regjistrin zejtar përmes 
kryepunëtorit. 

 
Neni 29 

 
Nëse personat nga neni 27. paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji nuk e respektojnë afatin nga 
neni 25 paragrafi 2, neni 26 dhe 28 të këtij ligji, e humbin të drejtën për bartjen e lejes 
mbi vete dhe vazhdimin e veprimtarisë zejtare, kurse ushtrimi i veprimtarisë ndërpritet 
në bazë të ligjit. 
 

Neni 30 
 
30.1. Zejtari është i detyruar që dyqanin ta mbajë të hapur gjatë orarit të plotë të punës 

dhe t’u ofrojë shërbime konsumatorëve.  
30.2. Orarin e punës e përcakton organi i administratës lokale me dispozita ligjore.  
30.3. Dyqani zejtar mund të punojë edhe jashtë orarit të rregullt të punës nëse këtë ia 

lejon organi kompetent i administratës lokale me leje të veçantë.  
30.4. Për dyqanet që kryejnë veprimtari ekskluzive zejtare, për orarin e punës vendos 

organi kompetent i administratës lokale.  
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Neni 31 
 
Zejtari, kryepunëtori dhe kryepunëtori i përkohshëm janë të detyruar që: 

a) Veprimtarinë e lejuar zejtare ta ushtrojnë në përputhshmëri me ligjin dhe 
rregullat e punës,  

b) Të vendosin në vend të dukshëm listën e çmimeve të prodhimeve dhe 
shërbimeve dhe t’i përmbahet kësaj,  

c) Të vendosin në vend të dukshëm orarin e punës dhe t’i përmbahet atij,  
d) T’ia dorëzojnë konsumatorit faturën për mallin e shitur përkatësisht 

shërbimin e kryer,  
e) Të garantojnë për kualitetin e produktit të shitur përkatësisht shërbimit, t’i 

mënjanojë mangësitë ose t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar konsumatorit 
në përputhshmëri me rregullat dhe standardet në fuqi,  

f) Të mbajë evidencë të rregullt gjatë kryerjes së veprimtarisë në përputhshmë-
ri me ligjin dhe dispozitat tjera,  

g) Gjatë kryerjes së veprimtarisë zejtare t’u përmbahen dispozitave për masat 
mbrojtëse në punë si dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor.  

 
Ushtrimi i përbashkët i veprimtarisë zejtare 

 
Neni 32 

 
32.1. Dy apo më shumë persona fizikë mund të ushtrojnë veprimtari të përbashkët zejtare.  
32.2. Marrëdhëniet dhe përgjegjësitë e personave nga paragrafi 1 i këtij neni 

rregullohen me kontratë, të cilën palët kontraktuese ia dorëzojnë organit 
kompetent për të marrë lejen e punës dhe për t’u regjistruar në regjistrin e Zyrës 
së Regjistrimit të Bizneseve.  

32.3. Në kontratë nga paragrafi 2 i këtij neni aplikohen dispozitat ligjore me të cilat 
rregullohen marrëdhëniet e punës në partneritet.  

32.4. Veprimtaria zejtare nga paragrafi 1 i këtij neni ushtrohet nën firmën e përbashkët.  
 

Neni 33 
 
33.1. Personat fizik mund të ushtrojnë veprimtari të lirë dhe të ndërlidhur zejtare, nëse 

i plotësojnë kushtet nga neni 5. i këtij ligji dhe së paku njëri prej personave t’i 
plotësojë kushtet nga neni 8. paragrafi 1. i këtij ligji.  

33.2. Qytetarët e huaj detyrimisht duhet ti plotësojnë kushtet nga neni 6 i këtij ligji.  
33.3. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për më shumë persona, të cilët ushtrojnë 

veprimtari të përbashkët zejtare.  
 

Ndërprerja e veprimtarisë zejtare 
 

Neni 34 
 
34.1. Veprimtaria zejtare ndërpritet vullnetarisht apo me forcën e ligjit me çregjistrim 

nga regjistri në Zyrën e Regjistrimit të Bizneseve.  
34.2. Zejtari është i detyruar ta lajmërojë me shkrim organin kompetent para 

ndërprerjes së punës.  
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34.3. Shuarja e veprimtarisë zejtare bëhet me njoftim nga Zyra e Regjistrimit të 
Bizneseve.  

34.4. Ndërprerja e ushtrimit të veprimtarisë zejtare, përcaktohet me datën e shënuar në 
fletëçregjistrim.  

 
Neni 35 

 
Veprimtaria zejtare ndërpritet në bazë të ligjit: 

a) në rast të vdekjes, përkatësisht humbjes së aftësive punuese të zejtarit, nëse 
nuk bëhet vazhdimi i ushtrimit të veprimtarisë zejtare nga pasardhësi i tij në 
pajtueshmëri me këtë ligj. 

b) nëse zejtari me aktgjykim të plotfuqishëm është dënuar me burg për vepër 
penale në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë zejtare. 

c) nëse zejtari dhe punëtorët nuk i plotësojnë kushtet nga neni 5.6 i këtij ligji. 
d) nëse zejtari në kundërshtim me dispozitat e nenit 36. paragrafi 1 i këtij ligji e 

ndërpret ushtrimin e veprimtarisë zejtare për një kohë më të gjatë se 30 ditë. 
e) nëse zejtari nuk fillon ta ushtrojë zejen në afat prej 30 ditësh pas skadimit të 

afatit të ndërprerjes së përkohshme të ushtrimit të veprimtarisë zejtare. 
f) nëse zejtari nuk fillon ta ushtrojë veprimtarinë zejtare në afat prej 3 muaj 

pas marrjes së lejes së punës nga organi kompetent. 
g) nëse vërtetohet nga organi kompetent se zejtarit i është lëshuar leja e punës 

në bazë të dokumenteve falso. 
h) nëse Gjykata e Nderit e Shoqatës së Zejtarëve nxjerrë vendimin mbi 

ndërprerjen e ushtrimit të veprimtarisë zejtare. 
i) nëse qytetarit të huaj i skadon afati i dokumenteve dhe lejes së punës. 

 
Neni 36 

 
36.1. Zejtari mund ta ndërpresë ushtrimin e veprimtarisë zejtare përkohësisht deri në 1 

vit duke e njoftuar me shkrim organin kompetent në afat prej 30 ditësh nga dita 
e ndërprerjes së veprimtarisë.  

36.2. Gjatë kohës së ndërprerjes së përkohshme të veprimtarisë zejtare, zejtarit nuk i 
lejohet të ushtrojë veprimtari zejtare.  

36.3. Me rastin e rifillimit të veprimtarisë zejtare, zejtari është i detyruar ta njoftojë 
me shkrim organin kompetent më së voni 15 ditë para skadimit të afatit të 
ndërprerjes së përkohshme.  

36.4. Zejtari, për ndërprerjen e përkohshme përkatësisht për rifillimin e veprimtarisë 
zejtare, i njofton organet kompetente sipas nenit 14. të këtij ligji.  

 
III. ARSIMIMI DHE AFTËSIMI PËR USHTRIMIN 

E VEPRIMTARISË ZEJTARE 
 

Neni 37 
 
Arsimimi për ushtrimin e veprimtarive zejtare të ndërlidhura, për të cilat kërkohet 
përgatitje e duhur profesionale, kryhet në institucionet shkollore të mesme, të larta dhe 
superiore. 
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Neni 38 
 
38.1. Për ushtrimin e veprimtarive zejtare të ndërlidhura, për të cilat kërkohet 

përgatitje profesionale, jepet provimi për arsimim profesional dhe joprofesional 
sipas programit, të cilin e harton Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 
me propozimin e Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës.  

38.2. Provimi për aftësim profesional në lëminë përkatëse jepet para komisionit, të 
cilin e themelon Shoqata Komunale e Zejtarëve dhe që përbëhet prej 3 ose 5 
anëtarësh.  

38.3. Provimi për aftësim profesional përfshinë njohjen praktike dhe teorike të 
profesionit dhe njohuri për ushtrimin e veprimtarisë zejtare në mënyrë të 
pavarur.  

38.4. Shoqata Komunale e Zejtarëve mban evidencë për personat që japin provimet 
profesionale dhe për këtë e informon Shoqatën e Zejtarëve të Kosovës.  

38.5. Për provimin e dhënë për aftësi profesionale lëshohet çertifikata.  
 

Neni 39 
 
39.1. Provimit për mjeshtër mund t’i nënshtrohen personat, të cilët e kanë kryer 

shkollën e mesme dhe kanë më së paku 3 vjet përvojë pune në zejtari, si dhe 
personat me shkollë të mesme joadekuate dhe së paku 5 vjet përvojë pune në 
zejtari.  

39.2. Provimi kualifikues jepet para komisionit të cilin e formon Shoqata Komunale e 
Zejtarëve dhe përbëhet më së paku prej 5 anëtarësh. Në komision duhet të marrë 
pjesë tekniku profesional për atë zeje, si njëri ndër anëtarët e komisionit.  

39.3. Pas dhënies së provimit kualifikues profesional, personi merr diplomën 
“mjeshtër profesional.”  

39.4. Përmbajtjen dhe formën e diplomës sipas paragrafit 2 të këtij neni e cakton 
Ministri i MTI-së,në pajtim me dispozitat në fuqi.  

 
Neni 40 

 
40.1. Shpenzimet për dhënien e provimit për aftësim profesional dhe kualifikim i bart 

personi që i është nënshtruar provimit.  
40.2. Ministri i MTI-së me propozim të Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës përcakton 

me vendim çmimin e dhënies së provimit për aftësim profesional si dhe çmimin 
për dhënien e “provimit për mjeshtër”.  

40.3. Mbikëqyrjen dhe organizimin e mbajtjes së provimit për aftësimin profesional e 
bënë organi kompetent i administratës lokale.  

 
Neni 41 

 
41.1. Rregulloren për dhënien e provimit profesional e nxjerr administrata lokale me 

pëlqimin e Shoqatës se Zejtarëve. 
41.2. Rregulloren për dhënien e provimit për titull mjeshtër punëtor i kualifikuar e 

nxjerr OEK dhe MTI-ja në bashkëpunim me Shoqatën e Zejtarëve të Kosovës 
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IV. ORGANIZIMI I ZEJTARËVE (SHOQATAT ZEJTARE) 
 

Neni 42 
 
42.1. Më qëllim të avancimit, harmonizimit dhe përfaqësimit të interesave të 

përbashkëta, zejtarët themelojnë shoqatat e tyre territoriale, sipas veprimtarisë 
në nivel komunal, rajonal apo në nivel të Kosovës. 

42.2. Shoqata e zejtarëve është person juridik, jofitimprurës.  
42.3. Shoqatat zejtare kanë statutin, të cilin e miraton Kuvendi i shoqatës zejtare.  
42.4. Shoqatat komunale apo rajonale të zejtarëve duhet të anëtarësohen në Shoqatën e 

Zejtarëve të Kosovës dhe ditën e regjistrimit bëhen anëtare dhe detyrohen të 
paguajnë anëtarësinë e përcaktuar me statutin e Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës.  

42.5. Shoqatat zejtare të Kosovës mbajnë raporte me Odën Ekonomike të Kosovës. 
 

Neni 43 
 
43.1. Shoqata e Zejtarëve të Kosovës është e pavarur në organizimin e punëve 

profesionale të zejtarëve, e cila themelohet për harmonizimin dhe përfaqësimin e 
interesave të përbashkëta të zejtarëve të përcaktuara me statut. 

43.2. Selia e Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës caktohet me statut.  
43.3. Veprimtaria dhe selia e shoqatave rajonale dhe komunale përcaktohet me 

statutin e tyre sipas vendit dhe emrit të komunave.  
43.4. Statuti i shoqatës së zejtarëve publikohet në “Gazetën Zyrtare të Institucioneve 

të Përkohsme të Vetëqeverisjes në Kosovë Kosovës”.  
 

Neni 44 
 
Rregullimi, udhëheqja, kompetencat, organet dhe veprimtaria e Shoqatës së Zejtarëve 
të Kosovës, të shoqatave rajonale dhe komunale përcaktohen me statutet e tyre, të cilat 
i miratojnë kuvendet e shoqatave të zejtarëve. 
 

Neni 45 
 
45.1. Shoqatën zejtare e drejtojnë anëtarët përmes organeve të shoqatës.  
45.2. Me statutet e shoqatave zejtare caktohen: fushëveprimtaria, organet, përbërja e 

tyre, mënyra e zgjedhjes, kohëzgjatja e mandatit dhe çështje të tjera që i 
përkasin organizimit të shoqatave.  

45.3. Vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të organeve të shoqatës e merr kuvendi i 
shoqatës.  

 
Neni 46 

 
46.1. Organet drejtuese të shoqatës janë: Kuvendi, Kryetari, Këshilli Drejtues dhe 

Këshilli Mbikëqyrës.  
46.2. Kuvendi i shoqatës është organi më i lartë drejtues i cili përbëhet nga 

përfaqësuesit e shoqatave rajonale dhe komunale.  
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46.3. Dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni do të vlejnë edhe për shoqatat komunale 
dhe ato rajonale.  

46.4. Kuvendi i Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës ka për detyrë:  
a) të miratoj statutin,  
b) të emëroj dhe shkarkoj kryetarin e Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës,  
c) të miratoj raportin financiar,  
d) të emëroj dhe shkarkoj Këshillin Drejtues dhe mbikëqyrës,  
e) të vendos për mbajtjen e zgjedhjeve,  
f) të nxjerr akte normative,  
g) të vendos për bazën, mënyrën dhe afatin e pagesave të kontributeve,  
h) të nxjerr rregulloren mbi organizimin, përbërjen dhe mënyrën e zgjedhjes si 

dhe kompetencat e Gjykatës së Nderit, procedurat dhe masat të cilat mund ti 
shqiptojë,  

i) të marrë vendim për numrin e shoqatave rajonale dhe komunale të zejtarëve, 
organizimin dhe shtrirjen territoriale të tyre.  

j) të kryejë edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj.  
46.5. Me statut të Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës shprehimisht rregullohen:  

a) realizimi i interesave të anëtarësisë së shoqatës,  
b) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e anëtarësisë,  
c) procedura e miratimit, ndryshimit të statutit dhe akteve të tjera normative,  
d) organet e shoqatës, fush veprimtaria e tyre, përbërja, numri i anëtarëve 

mënyra e zgjedhjes dhe e shkarkimit si dhe kohëzgjatja e mandatit.  
e) mënyra e vendosjes në organet e shoqatës,  
f) forma, organizimi i punës në shoqata, organizimi dhe detyrat e shërbimeve 

profesionale,  
g) përfaqësimi dhe prezantimi i shoqatës,  
h) përmbajtja dhe forma e realizimit të bashkëpunimit në mes të shoqatave 

vendase dhe ndërkombëtare,  
i) mënyra e themelimit të shoqatave rajonale dhe komunale,  
j) puna dhe informimi transparent.  

46.6. Këshilli Drejtues i shoqatës:  
a) zbaton vendimet dhe konkluzionet e kuvendit,  
b) vërteton propozim statutin dhe aktet tjera të cilat i nxjerr kuvendi,  
c) propozon vendime dhe qëndrime si dhe jep mendime për çështjet që i 

diskuton kuvendi,  
d) vendos për kundërshtimet e bëra ndaj akteve të veçanta në ushtrimin e 

autorizimeve publike.  
46.7. Këshilli Mbikëqyrës i shoqatës mbikëqyr zbatimin e statutit dhe akteve të tjera 

të Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës, afarizmin material, financiar dhe zotërimin 
e këtyre mjeteve si dhe kryen punë tjera të parapara me statut.  

46.8. Numri i anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe mbikëqyrës, zgjedhja e tyre, mandati 
dhe çështjet e tjera caktohen me statut. 

46.9. Personi i njëjtë nuk ka të drejtë të jetë njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues 
dhe i Këshillit Mbikëqyrës. 
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Neni 47 
 
47.1. Në kuadër të Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës themelohet dhe vepron Gjyqi i 

Nderit.  
47.2. Gjyqi i Nderit vendos për zbatimin e dokeve dhe uzansave tregtare në ushtrimin 

e veprimtarisë zejtare, për mos përmbushjen e detyrimeve të anëtarësisë, për 
shkeljen e statutit dhe akteve të tjera te Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës.  

 
Neni 48 

 
Mjetet e nevojshme për funksionimin dhe punët e Shoqatës së Zejtarëve të Kosovës, si 
dhe atyre rajonale dhe komunale sigurohen nga kontributet e paguara nga anëtarësia, 
por edhe nga pronësia si dhe nga mjetet e fituara nga kryerja e shërbimeve të tjera.. 
 

V. MBIKËQYRJA DHE MASAT ADMNISTRATIVE 
 

Neni 49 
 
Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe të akteve tjera e bën Ministria 
kompetente dhe inspeksioni kompetent. 
 

Neni 50 
 
Nëse veprimtaria zejtare ushtrohet pa leje, përkatësisht pa pëlqimin e organeve 
kompetente për veprimtari specifike ose ushtrohet në kundërshtim me lejen apo 
pëlqimin për ushtrimin e veprimtarisë së veçantë, inspeksioni kompetent nxjerr vendim 
për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë zejtare dhe ndalon përdorimin e mjeteve dhe të 
pajisjeve, me të cilat kryhet veprimtaria zejtare. 
 

Neni 51 
 
51.1. Nëse lokali dhe pajisjet nuk i plotësojnë kushtet sipas dispozitave të parapara, 

inspeksioni kompetent merr vendim sipas të cilit zejtari, brenda afatit të caktuar 
duhet t’i mënjanojë parregullsitë. 

51.2. Nëse parregullsitë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mënjanohen në afatin e 
caktuar, inspekcioni kompetent merr vendim për ndalimin e ushtrimit të 
veprimtarisë së caktuar, për mbylljen e lokalit, përkatësisht ndalon përdorimin e 
mjeteve dhe pajisjeve.  

51.3. Në rast të mospërfilljes të kushteve sanitaro-shëndetësore dhe kushteve teknike, 
si pasojë e të cilave mund të paraqiten dëmtime dhe pasoja të rënda për 
shëndetin dhe jetën e njerëzve, inspeksioni kompetent merr vendim me të cilin 
menjëherë e ndalon ushtrimin e veprimtarisë, derisa të mos mënjanohen 
parregullsitë e konstatuara.  

51.4. Ankesa e palës kundër aktvendimit në lidhje me paragrafin 2dhe 3 të këtij neni, 
nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.  
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Masat admnisitrative 
 

Neni 52 
 
52.1. Me dënim në të holla prej 150 deri 500 € dënohet për kundërvajtje pronari i 

dyqanit zejtar nëse: 
a) firma nuk përmban: llojin e veprimtarisë, emrin dhe shenjën e zejes, emrin e 

pronarit dhe selinë (neni 15 paragrafi 2); 
b) nuk e vendos firmën në hyrje të selisë së zejtarisë apo të repartit ku kryhet 

veprimtaria zejtare (neni 15 paragrafi 4); 
c) ushtron veprimtarinë zejtare, e cila nuk është e përfshirë në lejen e punës, 

përkatësisht për të cilën nuk e ka autorizimin (neni 17); 
d) nuk e vendos në vend të dukshëm listën e çmimeve të produkteve 

përkatësisht të shërbimeve të tij dhe nuk i përmbahet të njëjtës (neni 31 
paragrafi 1 pika b); 

e) nuk e vendos në vend të dukshëm orarin e punës dhe nëse nuk i përmbahet 
atij (neni 31 paragrafi 1 pika c); 

f) nuk ia jep konsumatorit faturën për mallin e shitur ose shërbimin e 
kryer(neni 31. paragrafi 1. pika d); 

g) nëse nuk i garanton konsumatorit cilësi dhe nuk i mënjanon mangësitë ose 
nëse konsumatorit nuk ia kompenson dëmin e shkaktuar në pajtim me 
dispozitat dhe standardet në fuqi (neni 31 paragrafi 1 pika e); 

h) nuk mban evidencë të rregullt për kryerjen e veprimtarisë zejtare në pajtim 
me ligjin dhe dispozitat e tjera (neni 31 paragrafi 1 pika f); 

i) nuk u përmbahet dispozitave për mbrojtjen në punë dhe mbrojtje e mjedisit 
jetësor gjatë kryerjes së veprimtarive të regjistruara (neni 31 paragrafi 1 pika g). 

52.2. Për kundërvajtjet nga neni 23 dhe 25, dënohet edhe kryepunëtori apo 
kryepunëtori i përkohshëm në të holla në shumën prej 50 deri 150 €. 

52.3. Për kundërvajtje nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, inspekcioni kompetent mund 
të kërkojë të paguhet dënimi me të holla në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 

 
Neni 53 

 
53.1. Me masa admnistrative në shumë prej 200 deri në 1000 € për kundërvajtje 

dënohet pronari i dyqanit zejtar nëse: 
a) nuk e lajmëron ndryshimin e emërtimit dhe shenjës së zejtarisë (neni 15 

paragrafi 5); 
b) nuk e lajmëron ndërrimin e selisë afariste të zejtarisë (neni 16. paragrafi 3.); 
c) nuk e lajmëron fillimin e ushtrimit të veprimtarisë zejtare në afatin e 

përcaktuar (neni 13); 
d) kryen veprimtari, e cila nuk është e përfshirë në lejen e punës (neni 17); 
e) kryen veprimtari afariste në njësi të ndara pa lejen e organit kompetent (neni 

22. paragrafi 1.); 
f) kryen veprimtari zejtare gjatë kohës ku i është ndaluar kryerja e asaj 

veprimtarie (neni 36. paragrafi 2.); 
g) në afatin e paraparë nuk e lajmëron organin kompetent për rifillimin e punës 

(neni 36. paragrafi 3). 



 
Ligji Nr. 2004/44 për zejtari 

 271 

53.2. Për përsëritje të kundërvajtjes nga paragrafi 1. i këtij neni, zejtarit mund t’i 
shqiptohet masa administrative, ndalim i ushtrimit të veprimtarisë zejtare në afat 
prej 3 muajsh deri në 1 vit.  

53.3. Me dënim me të holla prej 100 deri 200 €, dënohet edhe kryepunëtori, nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 23 paragrafi 3);  

 
Neni 54 

 
Me dënim në të holla në shumë prej 500 deri 1.500 € dënohet pronari i firmës zejtar nëse: 

a) ushtron veprimtarinë pa leje, përkatësisht pa pëlqimin për ushtrimin e 
veprimtarive ekskluzive zejtare (neni 3. paragrafi 3.); 

b) për kundërvajtje nga pika a) e këtij neni, shqiptohet masa mbrojtëse me 
marrje të stabilimenteve, produkteve dhe pajisjeve më të cilat është bërë 
kundërvajtja si dhe fitimi i kundërligjshëm. 

 
VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 55 

 
55.1. Zejtarët të cilët kanë ushtruar veprimtarinë e tyre zejtare sipas dispozitave të 

mëparshme ligjore, për tu detyruar që veprimtarinë e tyre zejtare ta 
harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji në afat prej 12 muajsh prej ditës së 
hyrjes në fuqi.  

55.2. Nëse zejtarët nuk iu përmbahen dispozitave nga paragrafi 1. i këtij neni, ushtrimi 
i veprimtarisë ndalohet në bazë të ligjit.  

 
Neni 56 

 
Ministritë kompetente, organet e administratës lokale dhe institucionet tjera janë të 
detyruara që në afat prej 6 muajsh të nxjerrin rregulloret dhe aktet normative të 
parapara me nenin 4. paragrafi 5. të këtij ligji. 
 

Neni 57 
 
Ky Ligj shfuqizon çdo dispozitë të ligjit në fuqi që nuk është në përputhje me të. 
 

Neni 58 
 
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. 
 
Ligji Nr. 2004/44 
27 shtator 2004 

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI I / NR. 6 / 01 NËNTOR 2006 
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LIGJI Nr. 04/L-181 
PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1)  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohen kërkesat teknike dhe vlerësimi i konformitetit për përdorimin 
e produkteve ndërtimore, si kusht për vendosje në treg, distribuim dhe shfrytëzim nëse 
i plotësojnë kërkesat themelore për punët e ndërtimit, zbatimi i procedurave 
administrative, të drejtat dhe detyrimet e organeve të administratës shtetërore, 
personave juridik dhe atyre fizik. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Ky ligj zbatohet për produktet e ndërtimit të cilat i plotësojnë kërkesat themelore 

për objektet e ndërtimit të përcaktuara me nenin 4. të këtij ligji.  
2. Vendosja në treg, distribuimi dhe përdorimi i produkteve ndërtimore nuk mund të 

kufizohet nëse i plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet e 
miratuara në bazë të këtij ligji.  

 
Neni 3 

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

1.1. Ministria –  Ministria përkatëse e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Produkt i ndërtimit - çdo produkt i cili është prodhuar dhe vendosur në 

treg për përdorim të përhershëm në punimet e ndërtimit ose pjesë të tyre;  
1.3. Punime ndërtimore- ndërtimet e objekteve dhe punët e ndërtimit të ulët 

dhe të lartë;  
1.4. Karakteristika themelore- ato karakteristika të produktit të ndërtimit të 

cilat kanë të bëjnë me kërkesat themelore për punët e ndërtimit;  
1.5. Konformiteti i një produkti ndërtimor - performancën e cila ka të bëjë 
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me karakteristikat themelore relevante, të shprehura me nivel ose klasë apo 
me një përshkrim;  

1.6. Specifikim i harmonizuar teknik - standardet në të cilat referohen 
rregullat teknike, rregullat teknike dhe miratimet teknike;  

1.7. Specifikim teknik i miratuar- standardet kosovare ose miratimet teknike të 
Kosovës të cilat Komisioni i Komitetit Evropian i pranon të tilla 
përkatësisht pranon se produktet e prodhuara që janë në përputhje 
mundësojnë plotësimin e kërkesave themelore për punët e ndërtimit; 

1.8. Miratimi teknik- vlerësimi teknik i përshtatshmërisë së produktit ndërtimor 
për qëllim të caktuar i cili bazohet në përmbushjen e kërkesave themelore 
për ndërtimin për të cilën shfrytëzohet produkti;  

1.9. Vendosja në dispozicion të tregut - çdo furnizim me një produkt të 
ndërtimit të destinuar për shpërndarje apo përdorim në tregun e Republikës 
së Kosovës në rrjedhën e një veprimtarie tregtare, qoftë me apo pa pagesë;  

1.10. Vendosja në treg- vënia në dispozicion të një produkti të ndërtimit në 
tregun e Republikës së Kosovës;  

1.11. Operator ekonomik- prodhuesi, distributori, përfaqësuesi i autorizuar apo 
importuesi;  

1.12. Prodhues- çdo person fizik apo juridik i cili prodhon një produkt ndërtimi 
ose e dizajnon apo prodhon një produkt dhe e vendos në treg atë produkt me 
emrin apo markën tregtare të tij;  

1.13. Distributor- çdo person fizik apo juridik në zinxhirin e furnizimit, përveç 
prodhuesit ose importuesit, i cili e vendos në dispozicion të tregut një 
produkt ndërtimi;  

1.14. Importues- çdo person fizik apo juridik, i cili e importon dhe vendos një 
produkt të ndërtimit në tregun e Republikës së Kosovës; 

1.15. Përfaqësues i autorizuar - çdo person fizik apo juridik i autorizuar me 
shkrim nga një prodhues për të vepruar në emër të tij në lidhje me detyra të 
specifikuara; 

1.16. Tërheqje e produktit - çdo masë e cila ka për qëllim parandalimin e një 
produkti të ndërtimit në zinxhirin e furnizimit, që të jetë në dispozicion të tregut; 

1.17. Rikthimi i produktit - çdo masë e cila ka për qëllim kthimin e një produkti të 
ndërtimit i cili tashmë është vënë në dispozicion për shfrytëzuesin e fundit; 

1.18. Kontrolli i prodhimit në fabrikë- kontrolli i dokumentuar, i përhershëm 
dhe i brendshëm i prodhimit në një fabrikë në përputhje me specifikimet e 
harmonizuara teknike përkatëse; 

1.19. Cikli i përdorimit- faza të njëpasnjëshme dhe të ndërlidhura të përdorimit 
të një produkti të ndërtimit, nga përvetësimi i lëndës së parë apo prodhimi 
nga burimet natyrore deri në depozitimin përfundimtar; 

1.20. Organi i autorizuar për vlerësim të konformitetit - Organi për vlerësim 
të konformitetit që kryen punët e vlerësimit të konformitetit në bazë të 
vendimit për autorizim të cilin e miraton Ministria; 

1.21. Rregullore për punët e ndërtimit – akt nënligjor i cili nxjerrët nga 
Ministria përkatëse për ndërtim me te cilin përcakton në mënyrë detale 
kërkesat themelore për punimet e ndërtimit;  

1.22. EOTA - Organizata Evropiane për Miratime Teknike.  
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Neni 4 
Kërkesat themelore 

 
1. Kërkesat themelore për punimet e ndërtimit të cilat përcaktohen me Rregullore për 

punët e ndërtimit, duhet të plotësohen duke pasur parasysh karakteristikat kryesore 
të produkteve si më poshtë: 
1.1. rezistenca mekanike dhe qëndrueshmëria;  
1.2. siguria në rast zjarri;  
1.3. higjiena, shëndeti dhe mjedisi;  
1.4. siguria në përdorim;  
1.5. mbrojtja nga zhurma;  
1.6. efiqienca e energjisë dhe ruajtja e nxehtësisë;  
1.7. shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore.  

2. Ministria me akt nënligjor përcakton karakteristikat e produkteve të ndërtimit në 
pajtim me kërkesat themelore.  

3. Për procedurat lidhur me vendosjen në treg dhe distribuimin e produkteve 
ndërtimore të cilat nuk janë të rregulluar me këtë ligj, zbatohen dispozitat e akteve 
të veçanta me të cilat rregullohet siguria e përgjithshme e produkteve, kërkesat 
teknike të produkteve dhe vlerësimi i konformitetit.  

 
Neni 5 

Karakteristikat teknike të produktit ndërtimor 
 
1. Karakteristikat teknike të produktit ndërtimor duhet të jenë të tilla që me 

përshkrimin e përcaktuar në përputhje me qëllimin e dhënë të ndërtimit, ose me 
projektin për mirëmbajtjen specifike ti përballojnë të gjitha ndikimet e përdorimit 
të zakonshëm dhe ndikimet e mjedisit, në mënyrë që objekti në të cilin është 
ndërtuar gjatë afatit kohor të projektit të shfrytëzuar plotëson të gjitha kërkesat 
themelore për ndërtim.  

2. Karakteristikat teknike të cilat duhet t’i posedoj produkti ndërtimor, përcaktohen 
sipas standardeve të harmonizuara teknike.  

 
Neni 6 

Deklarata e konformitetit 
 
1. Kur një produkt i ndërtimit është konform standardit ose është në pajtueshmëri me 

vlerësimin teknik, prodhuesi duhet të hartojë deklaratën e konformitetit, kur një 
produkt i tillë vendoset në treg.  

2. Me deklaratën e konformitetit, prodhuesi merr përgjegjësinë për konformitetin e 
produktit të ndërtimit me performancën e tillë të deklaruar.  

 
Neni 7 

Shmangiet nga hartimi i deklaratës së konformitetit 
 
1. Prodhuesi mund të shmanget nga hartimi i deklaratës së konformitetit në rastet kur:  

1.1. produkti i ndërtimit është prodhuar në mënyrë individuale ose me porosi në 
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një proces jo-serik në përgjigje të një porosie specifike, nga një prodhues i 
cili është përgjegjës për inkorporimin e sigurt të produktit në punë të 
ndërtimit dhe nën përgjegjësinë e atyre që janë përgjegjës për ekzekutimin e 
sigurt të produktit në punë të ndërtimit, konform dispozitave ligjore;  

1.2. produkti i ndërtimit është prodhuar në vend punishte për inkorporimin e tij 
në punët e caktuara të ndërtimit dhe në përgjegjësi të atyre që janë 
përgjegjës për ekzekutimin e sigurt të punëve të ndërtimit, konform 
dispozitave ligjore ose;  

1.3. produkti i ndërtimit është prodhuar në mënyrë tradicionale ose në një 
mënyrë të përshtatshme për ruajtjen e trashëgimisë dhe në një proces jo-
industrial për mënyrën adekuate të punëve në rinovimin e ndërtimit të 
mbrojtur zyrtarisht si pjesë e një mjedisi të caktuar apo për shkak të vlerave 
të tij të veçanta arkitektonike apo historike.  

 
Neni 8 

Përmbajtja e deklaratës së konformitetit 
 
1. Deklarata e konformitetit duhet të shpreh performancën e produkteve të ndërtimit 

në raport me karakteristikat themelore të atyre produkteve në pajtim me 
specifikimet teknike përkatëse.  

2. Deklarata e konformitetit duhet të përmbajë në veçanti të dhënat e mëposhtme:  
2.1. referencën e llojit të produktit për të cilin është hartuar deklarata e 

konformitetit;  
2.2. sistemin e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së konformitetit së 

produktit të ndërtimit;  
2.3. numrin e referencës dhe datën e lëshimit të standardit ose vlerësimit teknik 

që është përdorur për vlerësimin e çdo karakteristike themelore;  
2.4. kur është e zbatueshme, numri i referencës së dokumentacionit teknik 

specifik të përdorur dhe kërkesat me të cilat prodhuesi deklaron se produkti 
është konform tyre.  

3. Deklarata e konformitetit, duhet të përmbajë edhe:  
3.1. përdorimin e parashikuar për produktin e ndërtimit, në përputhje me 

specifikimet teknike të aplikueshme;  
3.2. listën e kërkesave themelore, të përcaktuara në specifikimet teknike për 

qëllimin e deklaruar për përdorim;  
3.3. performancën e të paktën një prej karakteristikave themelore të produktit të 

ndërtimit përkatës për qëllimin e deklaruar për përdorim;  
3.4. kur është e zbatueshme, performancën e produktit të ndërtimit sipas 

niveleve ose klasave, ose në përshkrim nëse është e nevojshme në bazë të 
llogaritjeve në lidhje me karakteristikat e tij themelore të përcaktuara me 
këtë ligj;  

3.5. performancën e karakteristikave themelore të produktit të ndërtimit të cilat 
janë të destinuara për përdorim, duke marrë parasysh dispozitat në lidhje me 
përdorimin e parashikuar aty ku prodhuesi synon të vendos produktin në 
dispozicion të tregut;  

3.6. karakteristikat e shënuara themelore për të cilat nuk kërkohet performancë.  
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4. Kjo deklaratë e konformitetit duhet të hartohet duke përdorur modelin e përcaktuar 
me akt nënligjor.  

 
Neni 9 

Ofrimi i deklaratës së konformitetit 
 
1. Kopja e deklaratës së konformitetit për secilin produkt i vënë në dispozicion në 

treg duhet të ofrohet në letër ose formë elektronike. Megjithatë, kur një grup i 
produktit të njëjtë i është ofruar një përdoruesi të vetëm, ai mund të shoqërohet me 
një kopje të vetme të deklaratës së konformitetit në formë të letrës ose ne formë 
elektronike.  

2. Kopja e shkruar e deklaratës së konformitetit ofrohet me kërkesën e pranuesit.  
3. Deklarata e konformitetit duhet të ofrohet në gjuhë zyrtare të shtetit ku produkti 

është në dispozicion.  
 

Neni 10 
Parimet e përgjithshme dhe përdorimi i shenjës së konformitetit 

 
1. Shenja e konformitetit, duhet të vendoset në ato produkte të ndërtimit për të cilat 

prodhuesi ka hartuar Deklaratën e Konformitetit në përputhje me nenet 6 dhe 7 të 
këtij ligji.  

2. Në qoftë se deklarata e konformitetit nuk është hartuar nga prodhuesi në përputhje me 
nenet 6 dhe 7 të këtij ligji, atëherë shenja e konformitetit nuk lejohet të vendoset.  

3. Me vendosjen e shenjës së konformitetit, prodhuesit marrin përgjegjësi për 
konformitet të produktit të ndërtimit me performancën e deklaruar, si dhe 
përputhjen me të gjitha kërkesat e zbatueshme të përcaktuara në këtë ligj dhe 
dispozitat tjera ligjore të cilat e përcaktojnë vendosjen e saj.  

4. Për çdo produkt ndërtimi konform standardit të harmonizuar ose për të cilët është 
lëshuar deklarata e konformitetit, shenja e konformitetit është shenja e vetme që 
vërteton konformitetin e produktit të ndërtimit me performancën e deklaruar në 
lidhje me karakteristikat themelore konform standardeve, ose deklaratës së 
konformitetit.  

5. Nuk mund të ndalohet ose të pengohet vendosja në treg apo përdorimi i produkteve 
të ndërtimit të shënjuar me shenjën e konformitetit, kur konformiteti i deklaruar 
korrespondon me kërkesat për përdorim të tillë në Republikën e Kosovës.  

6. Republika e Kosovës duhet të sigurojë se përdorimi i produkteve të ndërtimit të 
shënjuara me shenjën e konformitetit nuk do të pengohet nga rregullat ose kushtet e 
vendosura nga organet publike apo private që veprojnë si një ndërmarrje publike, apo 
që veprojnë si organ publik në bazë të një pozite monopoli ose nën mandatin publik, 
kur konformitetet e deklaruara korrespondojnë me kërkesat për përdorim të tillë.  

 
Neni 11 

Rregullat dhe kushtet për vendosjen e shenjës së konformitetit 
 
1. Shenja e konformitetit, duhet të vendoset në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe 

të pashlyeshme në produktin e ndërtimit ose në etiketë të bashkangjitur në atë 
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produkt. Kur kjo nuk është e mundshme ose nuk garantohet për shkak të natyrës së 
produktit, ajo vendoset në paketim ose në dokumentet shoqëruese.  

2. Shenja e konformitetit duhet të shoqërohet nga dy shifrat e fundit të vitit në të cilin 
ajo është vendosur për herë të parë, emrin dhe adresën e prodhuesit të regjistruar 
ose shenjën e identifikimit që lejon identifikim të emrit dhe adresën e prodhuesit 
me lehtësi dhe pa dykuptimësi, kodin unik të identifikimit të llojit të produktit, 
numrin e referencës së deklaratës së konformitetit, nivelin apo klasën e 
konformitetit të deklaruar, referencën për specifikimet teknike të zbatuara, numrin 
e identifikimit të organit të autorizuar (notifikuar), nëse është e aplikueshme dhe 
përdorimi i destinuar siç është përcaktuar në specifikimet teknike të zbatuara.  

3. Shenja e konformitetit duhet të vendoset para vendosjes së produktit të ndërtimit 
në treg. Kjo mund të shoqërohet nga ndonjë piktogram ose ndonjë shenjë tjetër të 
vendosur që në veçanti tregon rrezik ose përdorim të veçantë.  

 
Neni 12 

Pika e kontaktit për produktet e ndërtimit 
 
Pika e kontaktit për produktet e ndërtimit do të themelohet dhe funksionojë në kuadër 
të njësisë përkatëse të MTI-së, e cila rregullohet me akt nënligjor të cilin e nxjerr 
Ministria. 
 

Neni 13 
Detyrimet e prodhuesve 

 
1. Prodhuesit duhet të hartojnë deklaratën e konformitetit në përputhje me nenet 6 

dhe 7 të këtij ligji dhe të vendosin shenjën e konformitetit në përputhje me nenet 
10 dhe 11 të këtij ligji.  

2. Prodhuesit si bazë për deklaratën e konformitetit hartojnë dokumentacionin teknik 
që përshkruan të gjitha elementet përkatëse në lidhje me sistemin e kërkuar të 
vlerësimit dhe verifikimit të konformitetit.  

3. Prodhuesit duhet të ruajnë dokumentacionin teknik dhe deklaratën e konformitetit 
për një periudhë prej dhjetë (10) vjetësh pasi që produkti i ndërtimit të jetë 
vendosur në treg.  

4. Prodhuesit duhet të garantojnë se janë krijuar procedurat për të siguruar që 
prodhimi serik përmban performancën e deklaruar. Ndryshimet në llojin e 
produktit si dhe në specifikimet teknike të zbatueshme në mënyrë adekuate do të 
merren parasysh.  

5. Prodhuesit duhet që kur konsiderohet e nevojshme duke marrë parasysh sigurimin 
e saktësisë, besueshmërisë, qëndrueshmërisë dhe konformitetit të deklaruar të një 
produkti ndërtimi, të kryejnë testimin e mostrave për produktet e ndërtimit të 
vendosura në treg, të hetojnë dhe nëse është e nevojshme, të mbajnë një regjistër të 
ankesave për produktet jokonforme dhe të mbajnë shpërndarësit të informuar për 
çdo monitorim të tillë.  

6. Prodhuesit duhet të sigurojnë se produktet e tyre të ndërtimit kanë llojin, shenjën 
ose numrin serik ose ndonjë element tjetër që lejon identifikimin e tyre, apo kur 
madhësia ose natyra e produktit nuk e lejon atë, të sigurohet se informacionet e 
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kërkuara të jenë të shënjuara në ambalazh ose në një dokument që shoqërojnë 
produktin e ndërtimit.  

7. Prodhuesit duhet të shënojnë në produktin e ndërtimit ose kur kjo nuk është e 
mundur në paketimin e tij ose në dokumentin shoqërues të tij, emrin e tyre, emrin e 
biznesit të regjistruar apo markën tregtare të tij dhe adresën e kontaktit. Adresa 
duhet të tregojë një pikë të vetme kontaktuese te prodhuesit.  

8. Kur prodhuesit e vendosin një produkt ndërtimi në treg, duhet të sigurojnë që 
produkti është shoqëruar me udhëzimet dhe informacionet për sigurinë të cilat 
duhet të jenë në gjuhë zyrtare dhe me fjalë të cilat mund të kuptohen lehtë nga 
përdoruesit.  

9. Prodhuesit të cilët e konsiderojnë apo kanë arsye për të besuar (presupozojnë) se 
një produkt ndërtimi të cilin e kanë vendosur në treg nuk është në përputhje me 
deklaratën e konformitetit ose nuk është në përputhje me kërkesat e tjera të 
zbatueshme në këtë ligj, duhet menjëherë të ndërmarrin masa korrigjuese për të 
sjellë produktin e ndërtimit në përputhje me kërkesat ligjore, ose të tërheqin apo të 
rikthej atë. Kur produkti paraqet rrezik, prodhuesi duhet informojë autoritetet 
kompetente të mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë detaje, në veçanti të mos 
përputhshmërisë dhe të ndonjë mase korrigjuese.  

10. Prodhuesit duhet që me kërkesë të arsyetuar nga autoriteti kompetent i mbikëqyrjes 
së tregut, të shoqërojnë produktin e ndërtimit me të gjitha informacionet dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për të dëshmuar përputhshmërinë e tij me 
deklaratën e konformitetit dhe kërkesat e tjera të zbatueshme të këtij ligji të cilat 
duhet të jenë në gjuhë zyrtare. Prodhuesit duhet të bashkëpunojnë me autoritetin 
kompetent të mbikëqyrjes së tregut në saje të kërkesës, për çfarëdo mase të 
ndërmarrë për të eliminuar rreziqet që vijnë nga produkti i ndërtimit te cilin e kanë 
vendosur në treg.  

 
Neni 14 

Përfaqësuesit e autorizuar 
 
1. Prodhuesi mund të autorizoj me shkrim një person fizik ose juridik i regjistruar në 

Republikën e Kosovës, me mandat të caktuar si përfaqësues të autorizuar.  
2. Hartimi i dokumentacionit teknik nuk është pjesë e mandatit të përfaqësuesit të 

autorizuar.  
3. Përfaqësuesi i autorizuar duhet të kryej detyrat e përcaktuara me mandat i cili i 

lejon përfaqësuesit të autorizuar që të kryej të paktën detyrat e mëposhtme:  
3.1. të mbaj deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin teknik në 

dispozicion të organeve kompetente të mbikëqyrjes së tregut për afatin 
kohor të përcaktuar në paragrafin 2. të nenit 13 të këtij ligji;  

3.2. tu siguroj organeve kompetente të mbikëqyrjes së tregut, të gjitha 
informacionet dhe dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar 
konformitetin e produktit të ndërtimit me deklaratën e konformitetit dhe 
përputhshmërinë me kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë ligj;  

3.3. të bashkëpunojnë me organet kompetente të mbikëqyrjes së tregut sipas 
kërkesës së tyre, për çfarëdo veprim të ndërmarrë me qëllim të eliminimit të 
rrezikut që paraqesin produktet e ndërtimit të cilat përfshihen në mandatin e 
përfaqësuesit të autorizuar.  
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Neni 15 
Detyrimet e importuesve 

 
1. Importuesit duhet të vendosin në tregun e Republikës së Kosovës vetëm produkte 

të ndërtimit të cilat janë në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  
2. Para vendosjes në treg të produktit të ndërtimit, importuesi duhet të siguroj që 

deklarata e konformitetit është kryer nga prodhuesi. Kur importuesi konsideron ose 
ka arsye të besojë se produkti i ndërtimit nuk është në përputhje me deklaratën e 
konformitetit ose nuk është në përputhje me kërkesat e tjera të përcaktuara me këtë 
ligj, importuesi nuk e lejon të vendoset produkti i ndërtimit në treg deri sa produkti 
nuk përputhet me deklaratën e konformitetit dhe derisa nuk përputhet me kërkesat 
e tjera të zbatueshme në pajtim me këtë ligj ose derisa të korrigjohet deklarata e 
konformitetit. Kur produkti i ndërtimit paraqet rrezik, importuesi duhet të 
informojë prodhuesin dhe organet kompetente për mbikëqyrjen e tregut.  

3. Importuesit në produktin e ndërtimit ose në paketimin e tij ose në dokumentet 
duhet të shënjojnë, emrin e tyre, emrin e biznesit te regjistruar ose markën tregtare 
dhe pikën e tyre të kontaktit.  

4. Kur një produkt ndërtimi vendoset në treg, importuesi duhet të sigurojë që produkti 
është shoqëruar me udhëzuesit dhe informacionet për sigurinë në gjuhë zyrtare, të 
cilat mund të kuptohen lehtë nga përdoruesit.  

5. Importuesit duhet të sigurojnë që derisa produkti i ndërtimit është nën 
përgjegjësinë e tij, nuk do të rrezikohet konformiteti i tij me deklaratën e 
konformitetit dhe me kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë ligj gjatë ruajtjes apo 
kushtet e tyre të transportit.  

6. Importuesit duhet që, kur konsiderohet e nevojshme duke marrë parasysh 
sigurimin e saktësisë, besueshmërisë, qëndrueshmërisë dhe konformitetit të 
deklaruar të një produkti ndërtimi, të kryejnë testimin e mostrave të produkteve të 
ndërtimit të vendosura në dispozicion të tregut, të hetojnë, dhe nëse është e 
nevojshme, të mbajnë një regjistër të ankesave për produktet jokonforme, dhe të 
mbajnë shpërndarësit e informuar për çdo monitorim.  

7. Importuesit të cilët e konsiderojnë apo kanë arsye për të besuar (presupozojnë) se 
një produkt ndërtimi të cilin e kanë vendosur në treg nuk është në përputhje me 
deklaratën e konformitetit ose nuk është në përputhje me kërkesat e tjera të 
zbatueshme në këtë ligj, duhet menjëherë të ndërmarrin masa korrigjuese për të 
sjellë produktin e ndërtimit në përputhje me kërkesat ligjore, ose nëse është e 
nevojshme, të tërheqin apo të rikthej atë. Kur produkti paraqet rrezik, importuesi 
duhet informojë autoritetet kompetente të mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë 
detaje, në veçanti të mos përputhshmërisë dhe të ndonjë mase të marrë korrigjuese.  

8. Importuesit duhet që për periudhën e përcaktuar në paragrafin 3. të nenit 13 të këtij 
ligji, të mbajnë një kopje të deklaratës së konformitetit në dispozicion të autoritetit 
të mbikëqyrjes së tregut dhe të sigurojë që dokumentacioni teknik është vënë në 
dispozicion të këtyre autoriteteve, sipas kërkesës.  

9. Importuesit duhet që pas kërkesës të arsyetuar nga organi kompetent i mbikëqyrjes 
se tregut, ta pajisin atë me të gjitha informacionet dhe dokumentacionin e 
nevojshëm për të dëshmuar përputhshmërinë e produktit të ndërtimit me deklaratën 
e konformitetit dhe me kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë ligj të cilat duhet të 
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jenë në gjuhë zyrtare. Importuesit duhet të bashkëpunojnë me organet kompetente 
të mbikëqyrjes së tregut në saje të kërkesës për çfarëdo mase të ndërmarrë për të 
eliminuar rreziqet që vijnë nga produkti i ndërtimit të cilin ata e kanë vendosur në 
treg. 

 
Neni 16 

Detyrimet e distributorëve 
 
1. Kur një produkt i ndërtimit vendoset në dispozicion të tregut, distributorët duhet të 

veprojnë në përputhje me dispozitat e kërkuara të këtij ligji.  
2. Para vendosjes në treg të produktit të ndërtimit, distributorët duhet të sigurojnë që 

produkti i tillë është i shoqëruar nga dokumentet e kërkuara sipas këtij ligji dhe 
udhëzuesit me informacionet e sigurisë në gjuhë zyrtare që është lehtë e 
kuptueshme nga përdoruesit. Distributorët duhet gjithashtu të sigurojnë që 
prodhuesi dhe importuesi kanë vepruar në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 
paragrafët 1. dhe 5. të nenit 13 dhe paragrafin 3. të nenit 15 të këtij ligji.  

3. Kur distributorët konsiderojnë ose kanë arsye të besojnë (presupozojnë) se 
produkti i ndërtimit nuk është në përputhje me deklaratën e konformitetit ose nuk 
është në përputhje me kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë ligj, distributorët nuk 
mund të vendosin produktin e ndërtimit në treg deri sa nuk përputhet me 
deklaratën e konformitetit dhe me kërkesat e tjera të zbatueshme në pajtim me këtë 
ligj ose derisa të korrigjohet deklarata e konformitetit. Kur produkti i ndërtimit 
paraqet rrezik, distributorët duhet të informojnë prodhuesin, importuesin dhe 
organet kompetente për mbikëqyrjen e tregut.  

4. Distributori duhet të siguroj që derisa produkti i ndërtimit është nën përgjegjësinë e 
tij, nuk do të rrezikohet konformiteti i tij me deklaratën e konformitetit dhe me 
kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë ligj gjatë ruajtjes apo kushtet e tyre të 
transportit.  

5. Distributorët të cilët e konsiderojnë apo kanë arsye për të besuar (presupozojnë) se 
një produkt ndërtimi të cilin e kanë vendosur në treg nuk është në përputhje me 
deklaratën e konformitetit ose nuk është në përputhje me kërkesat e tjera të 
zbatueshme në këtë ligj, duhet menjëherë të ndërmarrin masa korrigjuese për të 
sjellë produktin e ndërtimit në përputhje, ose nëse është e nevojshme, të tërheqin 
apo të rikthej atë. Kur produkti paraqet rrezik, distributorët duhet informojnë 
autoritetet kompetente të mbikëqyrjes së tregut, duke dhënë detaje, në veçanti të 
mos përputhshmërisë dhe të ndonjë mase korrigjuese.  

6. Distributorët duhet që pas kërkesës të arsyetuar nga organi kompetent i 
mbikëqyrjes se tregut, ta pajisin atë me të gjitha informacionet dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për të dëshmuar konformitetin e produktit të 
ndërtimit me deklaratën e konformitetit dhe kërkesat e tjera të zbatueshme në këtë 
ligj të cilat duhet të jenë në gjuhë zyrtare. Distributorët duhet të bashkëpunojnë me 
organet kompetente te mbikëqyrjes së tregut në saje të kërkesës për çfarëdo mase 
të ndërmarrë për të eliminuar rreziqet që vijnë nga produkti i ndërtimit të cilin e 
kanë vendosur në treg.  
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Neni 17 
Rastet në të cilat detyrimet e prodhuesve zbatohen për importuesit 

dhe distributorët 
 
Importuesi apo distributori konsiderohet si prodhues nëse përmbushë detyrimet e 
prodhuesit në përputhje me nenin 13 të këtij ligji, kur ai vendos një produkt ndërtimi në 
treg me emrin apo markën e tij tregtare apo nëse e modifikon produktin e ndërtimit 
tashmë të vendosur në treg në mënyrë të tillë që mund të ndikohet përputhshmëria me 
deklaratën e konformitetit. 
 

Neni 18 
Identifikimi i operatorëve ekonomik 

 
1. Për periudhën e përcaktuar në paragrafin 3. të nenit 13 të këtij ligji, operatorët 

ekonomik duhet që sipas kërkesës, organeve kompetente për mbikëqyrje të tregut 
t’iu ofrojnë të dhënat për: 
1.1. çdo operator ekonomik i cili i ka furnizuar ata me produkte ndërtimi;  
1.2. çdo operator ekonomik të cilin ata e kanë furnizuar me produkte ndërtimi.  

 
Neni 19 

Procedurat e vlerësimit të konformitetit 
 
1. Konformiteti i produktit ndërtimor me specifikimet teknike në procedurën e 

vlerësimit të konformitetit përcaktohet me zbatimin e një apo më shumë 
veprimeve: 
1.1. testimi fillestar i llojit të produktit ndërtimor që realizohet nga prodhuesi, 

përkatësisht testimi fillestar i llojit të produktit ndërtimor që realizohet nga 
organi i autorizuar për vlerësimin e konformitetit;  

1.2. testimi i mostrave nga prodhimi në bazë të planit të përcaktuar të testimit 
nga prodhuesi apo organi i autorizuar për vlerësimin e konformitetit;  

1.3. testimi i mostrave të rastit të marrura ne vend punishte apo treg nga organi i 
autorizuar për vlerësimin e konformitetit;  

1.4. kontrolli i përhershëm në fabrikë që realizohet nga prodhuesi;  
1.5. kontrolli fillestar i fabrikës dhe kontrolli fillestar i prodhimit në fabrikë që 

realizohet nga organi i autorizuar për vlerësimin e konformitetit; dhe  
1.6. kontrolli i vazhdueshëm i vlerësimit të konformitetit në fabrikë që realizohet 

nga organi i autorizuar për vlerësimin e konformitetit.  
 

Neni 20 
Vërtetimi i konformitetit 

 
1. Organi i autorizuar për realizimin e veprimeve për vlerësimin e konformitetit dhe 

prodhuesi për secilin veprim nga neni 19 i këtij ligji që është realizuar ose do të 
realizohet, lëshon dokumentin dhe e dorëzon tek organi i autorizuar për lëshimin e 
certifikatave të performancës së produktit ndërtimor, prodhuesit, përfaqësuesit të 
autorizuar përkatësisht importuesit të cilët janë të detyruar që ta ruajnë.  
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2. Konformiteti i produktit ndërtimor me specifikimet teknike si dhe sipas nevojës, 
vlerësimi dhe/ose vlerësimi final i rezultateve te veprimeve për vlerësimin e 
konformitetit, vërtetohen me dokumentet e vlefshme nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 21 

Certifikata e kontrollit të prodhimit në fabrikë 
 
Në bazë të dokumenteve te vlefshme nga neni 20 i këtij ligji për realizimin e veprimeve 
nga nënparagrafi 1.5., dhe/ose nënparagrafit 1. 6 të paragrafit 1. të nenit 19 të këtij ligji, 
organi i autorizuar lëshon certifikatën e kontrollit të prodhimit në fabrikë. 
 

Neni 22 
Përgjegjësia e organit te autorizuar për vlerësimin e konformitetit 

 
1. Organi i autorizuar për zbatimin e veprimeve të vlerësimit të konformitetit për 

produktin ndërtimor me specifikimet teknike, përkatësisht për lëshimin e 
certifikatës se kontrollit të prodhimit në fabrikë është përgjegjës për zbatimin e 
këtyre veprimeve, përkatësisht për lëshimin e certifikatës në përputhje me 
dispozitat dhe rregullat profesionale në fuqi, si dhe për përmbushjen e 
vazhdueshme të kushteve të përcaktuara për dhënien e autorizimit.  

2. Organi i autorizuar për zbatimin e veprimeve të vlerësimit të konformitetit, 
përkatësisht për lëshimin e certifikatës së kontrollit të prodhimit në fabrikë është i 
detyruar të njoftoj Ministrinë kompetente për çdo ndryshim në lidhje me kushtet e 
dhënies apo revokimit të këtij autorizimi më së voni katërmbëdhjetë (14) ditë nga 
dita e ndryshimit. 

 
Neni 23 

Autorizimi për zbatimin e procedurës për vlerësimin e konformitetit 
dhe lëshimi i certifikatës se kontrollit të prodhimit në fabrikë 

 
Autorizimi për zbatimin e procedurave për vlerësimin e konformitetit, përkatësisht për 
zbatimin e veprime të caktuara që zbatohen në procedurën për llojet të veçanta të 
produkteve ndërtimore, si dhe për lëshimin e certifikatës së kontrollit të prodhimit në 
fabrikë lëshohet, vazhdohet dhe revokohet nga Ministria kompetente. 
 

Neni 24 
Kushtet për autorizim te organeve për vlerësim te konformitetit 

 
1. Ministria kompetente me akt nënligjor përcakton:  

1.1. kushtet për lëshim, vazhdim dhe revokim të autorizimit për zbatimin e 
procedurave për vlerësimin e konformitetit, përkatësisht zbatimin e 
veprimeve të veçanta në atë procedurë, si dhe lëshimi i certifikatës se 
kontrollit të prodhimit në fabrikë në lidhje me personat, përgatitjen teknike, 
mënyrën dhe kompleksitetin e kryerjes së këtyre punëve, përgjegjësinë për 
rezultatet e procedurave te miratimeve teknike, pavarësinë në raport me 
prodhuesin, përfaqësuesin e autorizuar ose importuesin e produktit 
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ndërtimor, si dhe mjetet me të cilat personi juridik vërteton përmbushjen e 
kushteve; dhe  

1.2. metodat e vlerësimit të rezultateve dhe kushteve tjera të lidhura me 
procedurat, dokumentet dhe veprimet e vlerësimit të konformitetit.  

 
Neni 25 

Dokumentet e konformitetit 
 
1. Dokumentet e konformitetit të produktit ndërtimor janë:  

1.1. raporti i testimit;  
1.2. certifikata e konformitetit dhe  
1.3. deklarata e konformitetit.  

2. Ministria kompetente me akt nënligjor përcakton formën e dokumenteve te 
konformitetit sipas paragrafit 1. këtij neni.  

 
Neni 26 

Organet që lëshojnë dokumentet e konformitetit 
 
1. Certifikatën e konformitetit e lëshon organi i autorizuar në bazë të kërkesës së 

prodhuesit, përfaqësuesi të autorizuar, përkatësisht importuesit të produktit 
ndërtimor i cili bartë shpenzimet e lëshimit të saj. Deklaratën e konformitetit e 
lëshon prodhuesi, përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar ose importuesi i produktit 
ndërtimor.  

2. Organi i cili ka lëshuar certifikatën e konformitetit, për produktin ndërtimor i cili 
plasohet në treg në territorin e Republikës së Kosovës është i detyruar në afat prej 
dhjetë (10) ditëve nga dita e lëshimit të tij/saj. Ministria mban evidencën e 
dokumenteve të lëshuara për konformitet. 

 
Neni 27 

Vërtetimi i konformitetit 
 
Me certifikatën e konformitetit dhe/ose deklaratën e konformitetit vërtetohet se janë 
zbatuar, ose janë duke u zbatuar veprimet e përcaktuara për procedurat e vlerësimit të 
konformitetit, dhe që me ato procedura është vërtetuar konformiteti i produktit 
ndërtimor me specifikimet përkatëse teknike, si dhe produkti mund të plasohet në treg 
dhe të përdoret për ndërtim. 
 

Neni 28 
Veprimet që i paraprijnë lëshimit te dokumenteve të konformitetit 

 
1. Certifikata e konformitetit dhe deklarata e konformitetit mund të lëshohen vetëm 

nëse prodhuesi dhe organi i autorizuar për vlerësimin e konformitetit i kanë zbatuar 
veprimet nga neni 19 i këtij ligji sipas sistemit të vlerësimit të konformitetit së 
produktit të veçantë ndërtimor të paraparë me rregulloren nga neni 31 i këtij ligji.  

2. Në raste të përcaktuara me rregulloren nga neni 31 i këtij ligji deklarata e 
konformitetit mund të lëshohet pas zbatimit të veprimeve të përcaktuara edhe nëse 
paraprakisht është lëshuar certifikata e konformitetit.  
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Neni 29 
Përgjegjësitë e organit të autorizuar 

 
1. Organi i autorizuar për lëshimin e certifikatave të konformitetit është përgjegjës 

për certifikatat në përputhje me dispozitat dhe rregullat profesionale në fuqi, si dhe 
për përmbushjen e vazhdueshme të kushteve të përcaktuara për lëshimin e këtij 
autorizimi.  

2. Organi i autorizuar për lëshimin e certifikatave të konformitetit është i detyruar të 
njoftoj Ministrinë kompetente për çdo ndryshim në lidhje me kushtet e dhënies apo 
revokimit të atij autorizimi më së voni katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita e 
ndryshimit.  

 
Neni 30 

Autorizimi për lëshimin e certifikatës së konformitetit 
 
Autorizimi për lëshimin e certifikatës së konformitetit lëshohet, vazhdohet dhe 
revokohet nga Ministria. 
 

Neni 31 
Kushtet për autorizim të organeve për vlerësim konformiteti 

për lëshimin e certifikatave te konformititit 
 
1. Ministria me akt nënligjor përcakton:  

1.1. kushtet për lëshim, vazhdim dhe revokim të autorizimit për lëshimin e 
certifikatave të konformitetit në lidhje me personat, përgatitjen teknike, 
mënyrën dhe kompleksitetin e kryerjes së këtyre punëve, përgjegjësinë për 
lëshimin e certifikatave të konformitetit, pavarësinë posaçërisht në raport 
me prodhuesin, përfaqësuesin e autorizuar ose importuesin e produktit 
ndërtimor, si dhe për personin juridik i cili zbaton procedurat dhe veprimet e 
vlerësimit të konformitetit, dhe mjetet me të cilat personi juridik vërteton 
përmbushjen e atyre kushteve;  

1.2. sistemet e vlerësimit të konformitetit për produktet ndërtimore;  
1.3. kushtet për lëshimin e dokumenteve të konformitetit;  
1.4. përmbajtjen e dokumenteve të konformitetit dhe  
1.5. mënyrën e udhëheqjes dhe përmbajtjes së evidencës së dokumenteve të 

konformitetit.  
 

Neni 32 
Detyrimi për hartimin e udhëzuesve teknik dhe shënjimi i produkteve te ndërtimit 
 
1. Prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar përkatësisht importuesi i produktit ndërtimor 

duhet që para vendosjes në treg ose përdorimit të produktit ndërtimor të hartoj 
udhëzimet teknike dhe produktin ta shënjoj me shenjen e konformitetit.  

2. Produkti ndërtimor nuk mund të vendoset në treg e as të distribuohet pa 
udhëzuesin teknik dhe pa shenjën e konformitetit.  

3. Udhëzuesit teknik duhet të shoqërojnë çdo produkt ndërtimor i ofruar. Kur dy apo 
më shumë produkte ndërtimore ofrohen në të njëjtën kohë, udhëzuesit teknik duhet 
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të përcjellin çdo paketim të veçantë. Tek dorëzimi i produktit ndërtimor me më 
shumë pjesë, udhëzuesit teknik duhet të shoqërojnë çdo furnizim apo dorëzim i 
veçantë.  

4. Për zbatimin e dispozitës nga paragrafi 3. i këtij neni përgjegjës është distributori.  
 

Neni 33 
Përgjegjësia për shenjën e konformitetit 

 
Me shënjimin e produktit ndërtimor me shenjën e konformitetit prodhuesi, përfaqësuesi 
i autorizuar përkatësisht importuesi i produktit ndërtimor merr përgjegjësinë që 
produkti i shënjuar ka karakteristikat teknike të përcaktuara me specifikimet teknike të 
përshtatshme, që plotëson të gjitha kushtet e tjera të parapara dhe që janë të vërtetuara 
në mënyrën e paraparë me këtë ligj. 
 

Neni 34 
Udhëzuesit teknik 

 
1. Udhëzuesit teknik duhet të përmbajnë një kopje të deklaratës së konformitetit, të 

dhënat relevante për ruajtje, transport dhe përdorimin e produkteve ndërtimore dhe 
duhet të jenë të shkruara në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës, në mënyrë që 
të jenë të kuptueshme për distributorin dhe përdoruesin.  

2. Në udhëzuesit teknik duhet të ceket afati deri kur produkti ndërtimor lejohet të 
përdoret, përkatësisht që ai afat nuk është i kufizuar.  

3. Me tekstin e shkruar udhëzuesi teknik me qëllim të kuptimit më të lehtë mund të 
përmbajë vizatime dhe ilustrime.  

 
Neni 35 

Shenja e konformitetit 
 
1. Më shenjën e konformitetit mund të shënjohet vetëm produkti ndërtimor për të 

cilin është lëshuar deklarata e konformitetit.  
2. Produkti ndërtimor për të cilin me deklaratën e konformitetit vërtetohet 

përputhshmëria me specifikimet e harmonizuara evropiane, shënjohet me shenjen e 
konformitetit CE.  

3. Produkti ndërtimor për të cilin me deklaratën e konformitetit vërtetohet 
përputhshmëria me specifikimet teknike vendore, shënjohet me shenjën e 
Konformitetit të Kosovës.  

 
Neni 36 

Kuptimi i shenjës së konformitetit 
 
1. Produkti ndërtimor nuk lejohet të krijon paqartësi në lidhje me karakteristikat e 

produktit për formën dhe kuptimin e shenjës së konformitetit.  
2. Shënjimet tjera të cilat vendosen në produktin ndërtimor nuk lejohet të pengojnë 

dukshmërinë dhe lejueshmërinë e shenjës së konformitetit. 
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Neni 37 
Shënjimi i produkteve të ndërtimit 

 
Mënyra e shënjimit të produkteve ndërtimore, forma dhe përmbajtja e shenjës së 
konformitetit rregullohet me akt nënligjor të cilin e nxjerr Ministria. 
 

Neni 38 
Vlefshmëria e dokumenteve dhe shenjave të lëshuara 

sipas rregulloreve të shteteve tjera 
 
1. Dokumenti për vlerësimin e konformitetit i lëshuar nga prodhuesi sipas rregullave 

te shtetit tjetër pranohet nëse organi i autorizuar për zbatimin e veprimeve 
përkatëse për vlerësim të konformitetit, përkatësisht lëshimin e certifikatave të 
konformitetit te produkteve ndërtimore, sipas këtij ligji, vërteton se është lëshuar 
në përputhje me specifikimet teknike përkatëse.  

2. Dokumenti për vlerësimin e konformitetit sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të 
jetë në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 39 

Marrëveshjet për pranimin e dokumenteve te konformitetit 
 
1. Dokumenti për vlerësimin e konformitetit, përkatësisht dokumenti i konformitetit i 

lëshuar në përputhje me kushtet tjera të përcaktuara ndërmjet tyre është i vlefshëm 
nëse është konform me marrëveshjeve ndërkombëtare te cilat e detyrojnë 
Republikën e Kosovës.  

2. Dokumenti nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të jetë në gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 40 

Mbikëqyrja e tregut 
 
1. Përmbushja e kërkesave të parapara me këtë ligj dhe aktet tjera të nxjerra në bazë 

të tij për produktet e ndërtimit të cilat vendosen në treg, do të kryhet nga 
inspeksioni i tregut.  

2. Kur organet e mbikëqyrjes së tregut vërejnë se produkti i ndërtimit nuk është në 
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj, menjëherë urdhërojnë nga 
operatori përkatës ekonomik që të marrë të gjitha veprimet e duhura korrigjuese 
për të sjellë produktin në përputhje me këto kërkesa ose urdhërojnë tërheqjen e 
produktit nga tregu brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor, në përputhje me natyrën 
e rrezikut, siç mund të përshkruajnë ata.  

3. Operatori ekonomik duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
përshtatshme korrigjuese në lidhje me produktet e ndërtimit të cilat i ka vendos në 
treg.  

4. Kur operatori përkatës ekonomik, brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 2 të 
këtij neni, nuk merr masa adekuate korrigjuese, autoritetet e mbikëqyrjes së tregut 
duhet të marrin të gjitha masat e përkohshme për të ndaluar ose kufizuar vënien në 
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dispozicion të produktit të ndërtimit në treg ose tërheqjen e produktit të ndërtimit 
nga tregu apo të kthej atë.  

5. Organet e mbikëqyrjes së tregut duhet të tregojnë nëse jokonformiteti është për 
shkak të:  
5.1. dështimit të produktit për të arritur performancën e deklaruar dhe/ose për të 

përmbushur kërkesat në lidhje me plotësimin e kërkesave themelore për 
punët e ndërtimit të përcaktuara në këtë ligj;  

5.2. mangësive në specifikimet teknike ose në dokumentacionin teknik specifik.  
 

Neni 41 
Detyrat e organeve të autorizuar, prodhuesit, përfaqësuesi i autorizuar, 

importuesit dhe distributorit 
 
Organi i autorizuar, prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi dhe distributori 
janë të detyruar t’i mundësojnë Ministrisë dhe inspektoriatit kompetent për të shqyrtuar 
të gjitha hapësirat dhe qasje në të gjitha veprimet dhe dokumentet që lidhen me 
vlerësimin e konformitetit, verifikimi i përdorshmërisë, vendosjen në treg dhe 
distribuimin e produkteve të ndërtimit. 
 

Neni 42 
Mënjanimi i parregullsive në prodhim, vendosja në treg dhe distribuimi 

 
1. Gjatë kryerjes se mbikëqyrjes inspektuese, inspektori kompetent ka të drejtë dhe 

detyrim që prodhuesit, përfaqësuesit te autorizuar, importuesit, distributorit të 
produktit ndërtimor me vendim ta urdhëron mënjanimin e parregullsive qe kanë te 
bëjnë me prodhimin, vendosjen në treg dhe distribuimin e produktit ndërtimor.  

2. Inspektori kompetent urdhëron prodhuesin e produktit ndërtimor për mënjanimin e 
parregullsive gjatë prodhimit, nëse vërteton që prodhuesi nuk zbaton në mënyrë të 
përcaktuar veprimet e vlerësimit të konformitetit të cilat është i detyruar t’i zbatoj, 
ose nuk përmbush kushtet e parapara në lidhje me zbatimin e veprimeve të 
vlerësimin e konformitetit.  

3. Për mënjanimin e parregullsive në lidhje me vendosjen në treg, përkatësisht 
distribuim të produktit ndërtimor inspektori kompetent urdhëron prodhuesin, 
përfaqësuesin e autorizuar, importuesin, ose distributorin e produktit ndërtimor, 
nëse vërteton se për produktet ndërtimore nuk zbatohen apo nuk janë duke u 
zbatuar veprimet e përcaktuara për vlerësimin e konformitetit, apo produkti 
ndërtimor i vendosur në treg, përkatësisht i distribuim nuk është ne pajtim me 
nenin 44 të këtij ligji.  

4. Marrja e vendimit nga paragrafi 1. i këtij neni për mënjanimin e parregullsive të 
prodhimit nuk pengon përgjegjësin për marrjen e vendimit për mënjanim e 
parregullsive për vendosje në treg, përkatësisht për distribuim të produktit 
ndërtimor.  
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Neni 43 
Ndalimi i vendosjes në treg dhe distribuimi i produkteve ndërtimore 

 
1. Inspektori kompetent është i detyruar që me vendim të ndaloj vendosjen në treg 

dhe distribuimin e produkteve ndërtimore, nëse konstaton se produkti është:  
1.1. pa dokumente të konformitetit;  
1.2. pa udhëzues teknik apo me udhëzues jo të rregullt teknik;  
1.3. pa shenjën e konformitetit të vendit përkatës apo të origjinës;  
1.4. i shënjuar në mënyrë jo të drejtë;  
1.5. nuk siguron që karakteristikat teknike, përkatësisht përdorshmëria e 

produktit ndërtimor gjatë distribuimit mbetet e pandryshueshme.  
2. Ndalimi nga paragrafi 1. i këtij neni vlen për çdo model përkatësisht sasi të 

produktit ndërtimor në tregun e Republikës së Kosovës.  
3. Me përjashtim të paragrafit 2. të këtij neni, ndalimi i produkteve ndërtimore për të 

cilat nuk garantohet qe karakteristikat teknike te tyre gjatë distribuimit përkatësisht 
përdorimit mbeten te pandryshuara, ka të bëjë vetëm me modelin e produktit, 
përkatësisht sasinë e produktit ndërtimor të përfshirë në mbikëqyrjen inspektuese 
specifike më të cilën është konstatuar ndryshueshmëria e karakteristikave të 
produktit ndërtimor.  

 
Neni 44 

Ndalimi i vendosje në treg të produktit ndërtimor 
 
1. Nëse gjatë procesit te monitorimit nga inspektorati kompetent vërtetohet se 

produkti ndërtimor nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me dispozitat e këtij ligji 
apo me rregullore të veçanta, inspektorati është i detyruar që me vendim të ndaloj 
vendosjen në treg, distribucionin dhe/ose instalimin, pa marrë parasysh se për këtë 
produkt janë zbatuar apo zbatohen veprimet për vlerësimin e konformitetit, 
përkatësisht që për të është lëshuar dokumenti i konformitetit.  

2. Me vendim nga paragrafi 1. i këtij neni urdhërohet kthimi i produktit të papërdorur 
ndërtimor i cili nuk është vendosur në punët e ndërtimit, nëse vërtetohet që 
produkti nuk është në konformitet dhe rrezikon jetën e njerëzve dhe/apo mjedisin.  

 
Neni 45 

Dyshimi në produktin ndërtimor 
 
1. Nëse gjatë mbikëqyrjes se produktit ndërtimor dyshohet së produkti ndërtimor nuk 

i plotëson kushtet e përcaktuara edhe pse për atë produkt janë zbatuar apo zbatohet 
procedura për vlerësimin e konformitetit, inspektorati kompetent urdhëron 
verifikimin/testimin e produktit ndërtimor nga organet për vlerësim te 
konformitetit.  

2. Nëse gjatë procedurës se kontrollit të produktit ndërtimor tek prodhuesit, 
përfaqësuesi i autorizuar, përkatësisht distributori vërtetohet se produkti ndërtimor 
nuk plotëson kushtet e përcaktuara, inspektori kompetent me vendim urdhëron 
ndalimin e vendosjes në treg dhe distribuimin e produktit ndërtimor, dhe me 
vendimin e njëjtë ndalon vendosjen e produktit ndërtimor ne punët e ndërtimit.  
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3. Me vendim nga paragrafi 2. i këtij neni përcaktohen shpenzimet e zbatimit të 
procedurës verifikimit/testimit dhe bartësi i pagesës së testimit.  

 
Neni 46 

Procedurat e verifikimit 
 
1. Me procedurën e verifikimit/testimit vërtetohet nëse produkti ndërtimor ka 

karakteristikat teknike të përcaktuara dhe nëse plotëson edhe kushtet tjera.  
2. Procedura e verifikimit zbatohet me testimin e mostrës së produktit ndërtimor apo 

zbatimit të veprimeve tjera të duhura sipas programit të përcaktuar nga personi i 
cili zbaton atë procedurë.  

3. Ministria me rregullore të veçantë në mënyrë të detajuar përcakton procedurën e 
kontrollit dhe mënyrën e zbatimit të saj.  

 
Neni 47 

Produktet e ndërtimit te pa verifikuara 
 
Produkti ndërtimor për të cilën me vendim është ndaluar vendosja në treg, distribuim 
dhe vendosja ne punët e ndërtimit konsiderohet produkt i ndërtimit, përdorimi i të cilit 
nuk është vërtetuar dhe në çdo rast konkret të vendosjes së tij në punët e ndërtimit 
merren masat e përcaktuara me ligj të veçantë. 
 

Neni 48 
Kthimi i produktit ndërtimor të pa vendosur ne punët e ndërtimit 

 
1. Me vendim nga paragrafi 2. i nenit 44 të këtij ligji urdhërohet përfaqësuesi i 

autorizuar, importuesi përkatësisht distributori i produktit ndërtimor të kthejnë 
produktin ndërtimor të pa vendosur punimet e ndërtimit tek personi i cili ka lëshuar 
deklaratën e konformitetit të atij produkti.  

2. Personi nga paragrafi 1. i këtij neni i cili ka lëshuar deklaratën e konformitetit të 
produktit ndërtimor për të cilin është urdhëruar kthimi menjëherë duhet të pranoje 
produktin.  

3. Organi inspektues brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh e sekuestron produktin e 
personit, i cili nuk ka vepruar sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Produkti ndërtimor për të cilin është urdhëruar kthimi mundet si produkt ndërtimor 
përsëri të vendoset në treg, distribuohet dhe të vendoset në punimet e ndërtimit 
pasi që të vërtetohet se produkti i tillë është i sigurt. 

 
Neni 49 

Fusha e përgjegjësisë 
 
Njësia përkatëse në kuadër të Ministrisë është përgjegjës për hartimin dhe 
implementimin e rregullatives ligjore e teknike që ka të bëj me prodhimin, tregtimin 
dhe futjen në punime ndërtimore të produkteve të ndërtimit me qëllim të plotësimit të 
kërkesave themelore të objekteve ndërtimore të të gjitha llojeve përfshirë objektet e 
infrastrukturës rrugore, hekurudhore, aeroportuale, pastaj të objekteve hidroteknike, 
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urave, ujësjellësve, kanalizimeve, objekteve ekonomike, industriale, civile të banimit 
individual dhe kolektiv. 
 

Neni 50 
Miratimi teknik 

 
1. Miratimi teknik është një vlerësim teknik i përshtatshmërisë për përdorim të një 

produkti për një qëllim të paraparë, duke u bazuar në përmbushjen e kërkesave 
themelore për punimet e ndërtimit për të cilat ai përdoret.  

2. Procedurat e Miratimit teknik rregullohen me akt nënligjor të cilin e nxjerr 
Ministria.  

 
Neni 51 

Dispozitat ndëshkuese 
 
Shkeljet eventuale të këtij ligji ndëshkohen konform Ligjit për Inspektoratin dhe 
Mbikëqyrjen e Tregut. 
 

Neni 52 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ministria për zbatimin e këtij ligji, nxjerrë akte nënligjore brenda afatit prej 
dymbëdhjetë (12) muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 53 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-14 për produktet e ndërtimit. 
 

Neni 54 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-181 
13 qershor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-031-2013, datë 02.07.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 27 / 15 KORRIK 
2013, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (ç) 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 mbrojtjes dhe të sigurisë së jetës së njerëzve, pajisjeve e ambientit nga 
rrjedhjet dhe shpërthimet e pajisjeve nën presion, 
 
Miraton: 
 

LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Lënda e rregullimit dhe fusha e zbatimit 
 
1.1. Me këtë ligj rregullohet mbrojtja dhe siguria e jetës, shëndetit, vlerave materiale 

dhe mjedisit nga rreziqet e shfryrjeve dhe të shpërthimeve të shkaktuara nga: 
enët e thjeshta nën presion, pajisjet nën presion dhe pajisjet transportuese nën 
presion.  

1.2. Ky ligj zbatohet për projektimin, prodhimin, vlerësimin e konformitetit të 
pajisjeve nën presion që i nënshtrohen një presioni të lejuar më të madh se 0.5 
bar ose më të ulët se -0.5 bar.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
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“Ministria“ nënkupton Ministrinë  e Energjisë dhe e Minierave; 
“Ministri” nënkupton Ministrin e Energjisë dhe Minierave; 
“Person“ nënkupton qoftë person fizik apo juridik; 
“Enët” nënkuptojnë kthinat e mbyllura të projektuara dhe të prodhuara për të mbajtur 
fluide nën presion. Ato përfshijnë elementet bashkues të drejtpërdrejtë deri tek vendi i 
parashikuar për lidhjen me pajisjet e tjera. Një enë mund të përbëhet nga një ose më 
shumë ndarje; 
“Enët e thjeshta nën presion” nënkupton çdo enë të ngjitur e lidhur me një tërësi, 
masë nën presion më të madhe se 0,5 bar e cila përmban ajër ose nitrogjen dhe i cili 
nuk mendohet të ndizet; 
“Tubacionet” nënkuptojnë pjesë përbërëse të një linje tubash, të destinuar për 
transportin e fluideve, kur janë të lidhur për një sistem nën presion bartjen e fluidit, kur 
lidhen së bashku me sistemet nën presion. Tubacionet thjesht përfshijnë: tubin apo 
sistemet e tubave, gypat, armaturën, gypat elastike, apo pajisjet tjera-komponentët 
lidhëse si të përshtatura. Këmbyesit e nxehtësisë të përbërë nga tubat për bartjen e 
fluidit të ngrohët dhe të freskët që do të konsiderohet si tubacion; 
“Fluidet” nënkuptojnë të gjitha gazet, gazet e lëngëzuara, lëngjet që shpërbëhen nën 
presion dhe avujt; 
“Pajisjet nën presion” nënkuptojnë enët, tubacionet, pajisjet shtesë të sigurisë dhe 
pajisjet shtesë të presionit përfshirë elementet bashkuese me pjesët nën presion si: 
fllanxha, pipëza (diznet), lidhëse, mbështetëse etj; 
“Pajisjet transportuese nën presion’’ nënkuptojnë: të gjitha enët, (bombolat, tubat, 
fuçitë nën presion, bateritë e bombolave); të gjitha cisternat e çmontueshme, 
kontenierët cisterne (rezervuar të lëvizshëm), rezervuarët e vagonëve cisternë, cisternat 
e automjeteve cisternë të përdorur për transportin e gazeve dhe e disa lëndëve të 
rrezikshme, përfshirë ventilet e tyre dhe aksesorë të tjerë të përdorur për transport; 
“Pajisjet shtesë të sigurisë” nënkuptojnë mekanizmat të konstruktuar për mbrojtjen e 
pajisjeve nën presion nga tejkalimi i kufirit të lejuar të sigurisë; 
“Presioni” nënkupton presionin relativ kundrejt presionit atmosferik, pra presioni 
manometrik. Si pasojë vakumi shënohet me vlerë negative; 
"Presioni provues" nënkupton  presioni të cilit i nënshtrohet pajisja për qëllime 
provues; 
“Presioni maksimal i lejuar” nënkupton presionin manometrik maksimal që mund të 
ushtrohet në kushte normale të përdorimit, për të cilën pajisja është konstruktuar, e 
dhënë nga prodhuesi; 
“Ujë i nxehtë” është uji në temperaturën mbi 110 gradë C; 
“Inspektor” nënkupton personin e autorizuar për mbikëqyrjen inspektuese të zbatimit 
të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra për zbatimin e tij; 
“IPNP” nënkupton Inspekcionin e pajisjeve nën presion; 
“Çertifikatë“ nënkupton dokumentin për vërtetimin e kërkesave të sigurisë të pajisjeve 
nën presion; 
“Vëllimi” nënkupton vëllimin e brendshëm të kthinës, përfshirë vëllimin e pipëzës deri 
te lidhja e parë dhe përjashtohet vëllimi i elementeve të brendshëm të përhershëm; 
 “Temperatura maksimale”- minimale e lejuar” nënkupton temperaturën 
maksimale/ minimale t punës në kushte pune normale të specifikuara për shkaqe 
sigurie; 
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“Organ Inspektues” nënkupton personat fizikë apo juridikë të regjistruar dhe 
autorizuar të kryejnë shërbimet e shqyrtimeve dhe kontrolleve teknike. 
 

KREU II 
KËRKESAT THEMELORE TË SIGURISË NGA PAJISJET NËN PRESION 

 
Neni 3 

 
3.1. Pajisjet nën presion duhet të plotësojnë kërkesat themelore të sigurisë të 

përcaktuara me këtë ligj dhe aktet tjera për projektimin, prodhimin, vlerësimin e 
konformitetit, përdorimin dhe kontrollin teknik për secilin grup pajisjesh nën 
presion.  

3.2. Kërkesat themelore të sigurisë në lidhje me pajisjet nën presion të parapara në 
paragrafin 3.1 të këtij neni që kanë të bëjnë me projektimin, prodhimin dhe 
transportimin e pajisjeve nën presion do të rregullohen me akte të veçanta 
nënligjore të cilat do ti nxjerrë Ministria.  

 
Neni 4 

Mbikëqyrja e Tregut 
 
4.1. Pajisjet nën presion lejohen të futen në treg dhe të vihen në shfrytëzim vetëm 

nëse nuk përbëjnë rrezik për sigurinë e njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe vlerave 
materiale.  

4.2. Para futjes në treg, prodhuesi, përfaqësuesi i tij i autorizuar, importuesi apo 
tregtuesi i fundit i pajisjes është i detyruar që për çdo pajisje nën presion të 
posedoj certifikatën e lëshuar nga IPNP-ja, me të cilën vërtetohet se pajisja i 
plotëson kërkesat themelore të sigurisë.  

4.3. Pajisjet nën presion, para futjes në treg duhet të pajisen me deklaratë të 
konformitetit nga ana e prodhuesit, përfaqësuesit të autorizuar apo importuesit, 
dëshmi e kësaj është vendosja e shenjës së konformitetit, dhe të shoqërohen me 
udhëzime adekuate për shfrytëzim, si dhe duhet të posedoj tabelën që përfshinë 
të gjitha të dhënat themelore të pajisjes nën presion.  

4.4. Lejohet importimi i pajisjeve të shfrytëzuara nën presion, jo më të vjetër se 15 
vjet.  

4.5. Mbushja e bombolave me gaz të lëngëzuar të naftës në pikat e shitjes të 
karburanteve dhe gazit të lëngëzuar të naftës me pakicë është e ndaluar.  

 
Neni 5 

Kontrolli teknik i pajisjeve nën presion 
 
5.1. Pas instalimit, pajisjet nën presion i nënshtrohen kontrollit teknik të vënies në 

punë dhe të regjistrimit të tyre nga IPNP-ja. Kur pajisja plotëson kërkesat dhe 
kur kushtet e instalimit garantojnë sigurinë e pajisjes nën presion, IPNP-ja 
lëshon lejen e vënies në shfrytëzim. Në rast të riinstalimit në një vend tjetër ose 
pozicion tjetër, pajisja nën presion i nënshtrohet kontrollit teknik, marrjes së 
lejes dhe të vënies në shfrytëzim nga IPNP-ja.  
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5.2. Personi që përdor pajisje nën presion duhet të merr të gjitha masat për të kryer 
kalibrimin periodik të instrumenteve matëse të pajisjes dhe kontrollin periodik të 
çdo pajisjeje nën presion sipas llojeve, afateve dhe vlerave të presionit të provës 
së përcaktuar në lejen e vënies në shfrytëzim së IPNP-së, e cila përsëritet pas 
çdo kontrolli teknik periodik.  

5.3. Pajisjet nën presion u nënshtrohen kontrolleve teknike të posaçme nga IPNP-ja, 
në çdo kohë kur paraqiten rrethana të veçanta, që janë të lidhura me vënien në 
rrezik të pajisjeve, si punime modifikuese, avari, aksidente ose periudha të 
zgjatura të mosvënies në shfrytëzim, për tu siguruar se janë ruajtur kushtet e 
sigurisë dhe për të zbuluar dhe mënjanuar në kohë dëmet.  

5.4. Në rast se pajisja nën presion do të përdoret nga një subjekt tjetër, ajo 
shoqërohet me dëshminë fizike të kryerjes së kontrollit të fundit teknik dhe 
bëhet paraqitja e ndërrimit të pronësisë në IPNP  

5.5. Kontrollet teknike dhe mbikëqyrja kryhen nga IPNP-ja, ndërsa shqyrtimet si 
pjesë e kontrollit teknik bëhen nga një organ inspektues si palë e tretë ose nga 
një kontrollues i brendshëm, gjithnjë duke e informuar IPNP-në.  

 
KREU III 

PËRDORIMI I PAJISJEVE NËN PRESION 
 

Neni 6 
Detyrimet e punëdhënësit 

 
6.1. Punëdhënësi merr masat e duhura që pajisjet nën presion, të vëna në dispozicion 

të punëmarrësve, të jenë të përshtatshme për punë, duke garantuar sigurinë dhe 
shëndetin e punëmarrësit gjatë përdorimit. 

6.2. Punëdhënësi duhet të vërë në përdorim pajisjet nën presion dhe ti mirëmban ato 
në nivel të tillë që plotësojnë kërkesat e nenit 3.1 të këtij ligji.  

6.3. Punëdhënësi është i obliguar që punëmarrësit ti ofroj të dhënat dhe udhëzimet e 
nevojshme lidhur me përdorimin e pajisjeve nën presion që kanë në përdorim.  

6.4. Të dhënat dhe udhëzimet për përdorimin e pajisjeve nën presion duhet të 
përmbajnë të paktën treguesit për sigurinë dhe shëndetin për sa u përket:  
a) kushteve të shfrytëzimit të pajisjeve nën presion;  
b) situatave emergjente të parashikueshme;  
c) dhënies së ndihmës së parë mjekësore në rast aksidenti.  

6.5. Punëdhënësi merr masat e nevojshme që:  
a) Punëmarrësi i ngarkuar për përdorimin e pajisjeve nën presion të kenë 

aftësim të mjaftueshëm për rreziqet që përmban ky përdorim;  
b) Punëmarrësi i ngarkuar me riparimin, modifikimin ose mirëmbajtjen duhet të 

kenë kualifikim përkatës dhe të kenë trajnim të posaçëm për të kryer këto detyra.  
 

Neni 7 
Inspektimi i avarisë 

 
7.1. Për çdo rast avarie në pajisjet nën presion ose të një aksidenti të shkaktuar nga 

pajisjet nën presion, punëdhënësi ose përfaqësuesi i tij duhet të njoftojnë 
menjëherë IPNP-në për inspektimin e avarisë.  
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7.2. Ndalohet riparimi ose ndryshimi i vendit të pajisjeve nën presion të dëmtuara 
deri në përfundimin e inspektimit, përveç në rastin kur rrezikohet jeta e njerëzve, 
ndotja e mjedisit dhe dëmtimi i pajisjes.  

7.3. Punëdhënësi ose përfaqësuesi i tij është i detyruar ti japë IPNP-së çdo të dhënë 
që ka lidhje me kryerjen inspektimit.  

7.4. Pas përfundimit të inspektimit të avarisë, inspektori përpilon raportin me të cilin 
konstaton shkallën dhe shkaktarin e avarisë.  

 
Neni 8 

Ankesa e Palës së dëmtuar 
 
Nëse personi juridik apo fizik bën shkelje të dispozitave të këtij Ligji ose të akteve 
nënligjore të nxjerra në bazë të këtij Ligji, me të cilat rrezikon jetën, shëndetin, të mirat 
materiale apo shkakton dëm të konsiderueshëm material, pala e dëmtuar ka të drejtë që 
nga Gjykata kompetente të kërkoj: 

a) kompensimin e dëmit;  
b) ndërprerjen e zbatimit të aktivitetit.  

 
KREU IV 

INSPEKCIONI I PAJISJEVE NËN PRESION 
 

Neni 9 
 
9.1. Inspekcioni i pajisjeve nën presion vepron në kuadër të Inspektoratit të Energjisë 

në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave. 
9.2. Aktivitetet e inspektimit sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra për 

zbatimin e tij, e bënë Ministria përmes Inspektorëve p r pajisjet nën presion.  
9.3. Inspektor p r pajisjet nën presion duhet të zgjidhet inxhinieri i diplomuar i 

makinerisë që ka së paku 5 vite përvojë pune në profesion.  
 

Neni 10 
Të drejtat dhe detyrat e Inspektorëve 

 
10.1. IPNP bënë mbikëqyrjen e zbatimit t dispozitave të këtij ligji, akteve nënligjore 

të nxjerra në zbatim të tij, dhe vërteton: 
a) plotësimin e kërkesave të sigurisë së pajisjeve nën presion për lëshimin në 

punë të tyre;  
b) plotësimin e zbatimit të rregullave teknike për prodhimin dhe përdorimin e 

kaldajave të avullit dhe ujit, enëve të avullit, tejnxeh save të avullit dhe nxeh 
save të ujit;  

c) përshtatshmërinë e pajisjeve stabile dhe transportuese nën presion, në 
qarkullim për transportin e mallrave të rrezikshme;  

d) zbatimin e dispozitave mbi sigurinë e qytetarëve dhe pasurisë në pronësi 
publike e private, nga subjekti i cili merret me realizimin e punëve me 
pajisjet nën presion.  

10.2. Inspektori p  r pajisjet nën presion ka autorizim: 
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a) të urdhëroj që lëshimet dhe të metat e konstatuara të eliminohen në afatin të 
cilin ai e cakton.  

b) të urdhëroj ndalimin e përdorimit të pajisjeve nën presion deri sa të 
eliminohen lëshimet dhe të metat e konstatuara;  

c) të merr lejen e shfrytëzimit të pajisjes nën presion, për një periudhë kohe të 
caktuar;  

d) të hyjë në çdo kohë në mjediset ku mund të ndodhen pajisjet nën presion në 
punë.  

e) të shqiptojë masa administrative apo gjoba për kundërvajtje në pajtim me 
këtë ligj si dhe të iniciojë procedurë penale nëse pasojat për jetën e njerëzve 
janë të rënda.  

10.3. Në rast se konstatohet se ka shkelje të dispozitave të këtij ligji, inspektori p r 
pajisjet nën presion shqipton gjoba në pajtim me dispozitat e nenit 12 të këtij 
ligji.  

10.4. Subjektit të cilit i është urdhëruar eliminimi i të metave dhe parregullsive sipas  
paragrafit 10.2 të këtij neni, është i detyruar që pas eliminimit të të metave dhe 
parregullsive të lajmëroj inspektorin p r pajisjet nën presion në afatin e caktuar 
nga inspektori dhe i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 8 ditë.  

10.5. Inspektori për pajisjet nën presion është i detyruar që:  
a) të mbaj evidencë për gjendjen teknike, avaritë dhe regjistrimin e pajisjeve 

nën presion;  
b) të hartoj raport lidhur me kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese;  
c) të ruaj si sekret zyrtar të gjitha shënimet për të cilat njoftohet gjatë kryerjes 

se punëve inspektuese, të cilat me aktet e ndërmarrjes janë përcaktuar si 
sekret afarist.  

10.6. Inspektori mund të kërkoj ndihmën e SHPK-së në rast se:  
a) pengohet gjatë kryerjes së detyrës së tij zyrtare;  
b) nuk zbatohet urdhri i inspektorit i paraparë në paragrafin 10.2 të këtij neni;  
c) nuk lejohet të hyj në objektet ku ndodhen pajisjet nën presion.  

10.7. IPNP-ja bashkëpunon me persona ose shërbime përkatëse publike ose private, 
për të kryer ekspertiza për krijimin e grupeve të punës dhe për kryerjen e 
kontrolleve të veçanta.  

10.8. IPNP-ja autorizon subjektin afarist për ekzaminimin e pajisjeve nën presion dhe 
për mbushjen e bombolave të gazit të lëngëzuar të naftës dhe të gazrave teknike.  

 
Neni 11 

Pavarësia dhe paanshmëria 
 
11.1. Inspektori kontrollues apo përfaqësues për pajisje nën presion, nuk mund të jetë 

projektues, prodhues, furnizues, montues apo shfrytëzues i tyre.  
11.2. Inspektorët për pajisjet nën presion nuk mund të ndërhyjnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë në projektim, prodhim, instalim, në tregtimin ose 
mirëmbajtjen e pajisjeve nën presion, as të përfaqësojnë palë që marrin pjesë në 
këtë veprimtari. Kjo nuk përjashton mundësinë e shkëmbimit të të dhënave 
teknike, ndërmjet prodhuesit, montuesit e përdoruesit të pajisjeve në presion dhe 
IPNP.  
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11.3. Inspektorët p r pajisjet nën presion duhet të kryejnë veprimet e vlerësimit me 
aftësi profesionale e me përgjegjësi të plotë teknike dhe të jenë të lirë nga 
çfarëdo nxitjeje, sidomos të natyrës financiare, që mund të ndikojë në gjykimin e 
drejtë të tyre ose në rezultatin e kontrollit, në mënyrë të veçantë nëse vijnë nga 
persona ose grupe personash të interesuar për rezultatet e verifikimeve.  

11.4. Inspektorët në kryerjen e detyrës së tyre duhet të jenë të paanshëm.  
11.5. Inspektorët p r pajisjet nën presion duhet të kenë në dispozicion kompetencën 

teknike, personelin e kualifikuar dhe lehtësitë e nevojshme për të realizuar 
shkallën më të lartë të profesionalizmit gjatë kryerjes së detyrave.  

 
KREU V 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 12 
 
12.1. Për kundërvajtje, me gjobë prej 500 deri 15.000 euro, dënohet personi juridik 

apo fizik nëse: 
a) bën shkeljen neneve 3, 4, 5, të këtij ligji, që rrezikojnë sigurinë e njerëzve, 

kafshëve shtëpiake dhe të vlerave materiale;  
b) nuk siguron kushtet e nevojshme për punë, nuk i ofron shënimet e kërkuara, 

ofron dhe përgatitë në mënyrë të pasaktë dhe të pakompletuar të dhënat apo 
materialet e kërkuara;  

c) përsëritë shkeljet e shënuara në raport të bëra nga inspektori p  r pajisjet nën 
presion;  

d) nuk respekton afatin e caktuar nga inspektori për mënjanimin e shkeljeve.  
12.2. Për shkelje nga paragrafi 12.1 i këtij neni, gjobitet edhe personi përgjegjës për 

mbikëqyrjen teknike, prej 200 Euro deri 1.000 Euro.  
12.3. Mënyra e llogaritjes së gjobës rregullohet me akt nënligjor të nxjerr nga 

Ministria.  
12.4. Gjoba paguhet nga shkelësi brenda afatit 8 ditësh pas marrjes së vendimit, dhe 

për çdo ditë vonese paguan kamatë prej 2 % në muaj.  
12.5. Të hyrat e realizuara sipas këtij ligji derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të 

Kosovës.  
12.6. Në rast të mos pagesës së dënimit të shqiptuar nga IPNP-ja atëherë IPNP-ja 

inicion procesin në Gjykatën kompetente për realizimin e dënimit si borxh civil.  
 

Neni 13 
Ankesa 

 
13.1. Kundër vendimit të inspektorit për pajisjet nën presion, pala e pakënaqur në afat 

prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit, mund ti parashtrojë ankesë 
Ministrisë, e cila në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të ankesës vendos 
sipas ankesës. Ankesa e parashtruar kundër vendimit të inspektorit për pajisjet 
nën presion nuk e shtynë ekzekutimin e këtij vendimi.  

13.2. Kundër vendimit të Ministrisë sipas ankesës pala e pakënaqur ka të drejtë që të 
ngritë kontest administrativ në pajtim me ligjin në fuqi mbi procedurën e 
përgjithshme administrative.  
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KREU VI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 14 

 
14.1. Brenda 12 muajve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministria nxjerr dhe miraton 

aktet nënligjore.  
14.2. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore të parapara me këtë ligj aplikohen 

dispozitat përkatëse në fuqi.  
14.3. Pas hyrjes në fuqi ky Ligj shfuqizon të gjitha dispozitat e Udhëzimit 

Administrativ nr. 2005/ 1, që kanë të bëjnë me inspektimet e pajisjeve nën 
presion.  

 
Neni 15 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga P 
rfaq suesi Special i Sekretarit të P rgjithsh m. 
 
UNMIK/REG/2007/5 
31.01.2007 

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 24 / 01 MAJ 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 TRANSPORTIN RRUGOR 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Qëllimi i këtij ligji është rregullimi dhe zhvillimi i sektorit të transportit rrugor të 
udhëtarëve dhe mallrave, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese në treg, ofrimi i 
shërbimeve në tregun e sektorit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave si dhe rregullimin e 
regjimit të ngasjes dhe pushimit. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ligji rregullon kushtet e qasjes në treg te operatoreve të transportit rrugor të 

udhëtarëve dhe mallrave që përdor të paktën një mjet motorik ose një tërësi 
mjetesh pesha e mjetit e të cilëve është mbi tre pikë pesë (3.5) tonë dhe jo më pak 
se gjashtë (6) tonë pesha e përgjithshme për të kryer transportin e mallrave, ose të 
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paktën me një automjet i cili është teknikisht në gjendje te rregullt, për nga lloji i 
konstruktimit dhe pajisjeve, me kapacitet me më shumë se tetë plus një (8+1) 
ulëse, përfshirë edhe ngasësin për të kryer transport të udhëtarëve.  

2. Ligji rregullon kushtet e realizimit të shërbimeve të transportit rrugor të mallrave 
dhe udhëtarëve, që kryhet nga operatorët e transportit rrugor që janë të themeluar 
në Kosovë e që kryejnë transport vendor ose ndërkombëtar dhe nga operatorët e 
transportit jorezident që kryejnë transport ndërkombëtar që kanë në destinacion 
Kosovën ose kalojnë tranzit.  

3. Përveç tjerash, ligji cakton kushte dhe kritere lidhur me kohëzgjatjen e ngasjes, 
kohën e pushimit për drejtuesit e automjeteve që kryejnë shërbime të transportit 
rrugor të mallrave dhe udhëtarëve, për nevoja të veta ose të personit tjetër, si dhe 
modalitetet e përdorimit të tahografit.  

 
Neni 3 

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

1.1. Ministria - Ministria përkatëse për transport;  
1.2. Komunë - njësi themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale në Kosovë, e 

përcaktuar sipas Ligjit përkatës për Vetëqeverisje Lokale;  
1.3. Rrugë publike - 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 shpall rrugë publike;  

1.4. Operator-taksi - veprimtari e transportit të udhëtarëve e cila ushtrohet nga 
personat fizik dhe juridik;  

1.5. Stacion i autobusëve - objekti me infrastrukturën përcjellëse të licencuar 
nga Ministria me qëllim të ofrimit të shërbime për operatorët e transportit 
rrugor të udhëtareve dhe udhëtarët;  

1.6. Vend-ndalje - sipërfaqe e ndërtuar dhe të shënjuar posaçërisht, e caktuar 
për ndaljen e autobusëve e që mundëson hyrjen, përkatësisht daljen e sigurt 
të udhëtarëve dhe bagazheve;  

1.7. Transport multilateral - transportin e udhëtarëve ose të mallrave ndërmjet 
Kosovës dhe shteteve të tjera;  

1.8. Itinerar - akti i cili përcakton kahun e lëvizjes së automjeteve në linjë;  
1.9. Lëshues i licencës - organi i cili sipas dispozitave të këtij ligji është 

kompetent për lëshimin e licencës;  
1.10. Certifikatë e automjetit - dokument të cilin e lëshon organi kompetent për 

çdo automjet veç e veç dhe i cili përmban të dhënat për: lëshuesin e organit 
kompetent, operatorin e transportit, numrin e licencës, përkatësisht lejes, 
shenjën (targat) e regjistrimit, markën tipin, numrin e shasisë së automjetit, 
kapacitetin bartës, llojin e transportit që mund të kryhet, datën e lëshimit të 
certifikatës, vulën dhe nënshkrimin;  

1.11. Operator i transportit rrugor te mallrave - veprimtarinë e çdo operatori 
transportues të mallrave që kryen transport për nevoja personale dhe palë të 
tretë, me anë të mjeteve motorike ose të mjeteve të kombinuara;  

1.12. Operator i transportit rrugor të udhëtareve - veprimtari e çdo operatori 
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që vepron me anë të mjeteve motorike që janë të përshtatshme për bartjen e 
më shumë se nëntë personave, përfshirë edhe vozitësin, dhe të destinuara 
për këtë qëllim, shërbimet e transportit të pasagjerëve për publik ose për 
kategori të veçanta të përdoruesit në këmbim të pagesës nga personi i 
transportuar ose nga organizatori transportit;  

1.13. Menaxher transporti - një person fizik i cili posedon certifikatën e 
kompetencës profesionale për menaxher (CPC) i punësuar nga një apo më 
shumë por jo me tepër së katër (4) operator të transportit rrugor me anë të 
një kontrate, të cilët në mënyrë efektive dhe të vazhdueshme menaxhon 
aktivitetet e transportit të atij operatori;  

1.14. Shërbim i rregullt special - shërbim i rregullt i organizuar, i cili ofron 
bartje te një kategorie te caktuar udhëtaresh duke përjashtuar udhëtarët e 
tjerë;  

1.15. Transport publik - transport të cilin në kushte të njëjta mund ta 
shfrytëzojnë të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të transportit;  

1.16. Transport publik linjor i udhëtarëve - transporti i cili kryhet në relacionet 
e caktuara dhe sipas rendit të udhëtimit, çmimeve dhe kushteve të 
përgjithshme të transportit të përcaktuara paraprakisht;  

1.17. Kabotazh - secili transport i udhëtarëve ose mallrave që kryhet në territorin 
e Kosovës ndërmjet pikave të veçanta të cilin e kryen operatori transportues 
jorezident;  

1.18. Licencë - akti me të cilin operatori i transportit rrugor lejohet të ushtrohet 
veprimtaria e transportit rrugor të udhëtarëve ose mallrave, stacionet e 
autobusëve dhe terminaleve të mallrave;  

1.19. Leje e transportit - akti i caktuar me këtë ligj ose me marrëveshje 
ndërkombëtare në bazë të cilës kryhet transporti rrugor i udhëtarëve ose i 
mallrave;  

1.20. Leje (CEMT) - leja multilaterale për kryerjen e transportit rrugor 
ndërkombëtar të mallrave në territorin e shteteve anëtare të CEMT-it, me 
automjetet e regjistruara në një nga shtetet anëtare të CEMT-it; 

1.21.  (CEMT) - Konferenca Evropiane e Ministrave të Transportit;  
1.22. Linjë - relacioni ose tërësia e relacioneve të kryerjes së transportit në 

komunikacionin rrugor, prej stacionit fillestar deri në stacionin, përkatësisht 
deri në vend-ndaljen përfundimtare, në të cilën transportohen udhëtarët 
sipas rendit të udhëtimit të regjistruar dhe të publikuar me një ose me më 
shumë nisje;  

1.23. Linjë ndër-urbane - linjë e cila zhvillohet në rrugët publike magjistrale dhe 
regjionale të Kosovës dhe që lidhë dy apo më shumë Komuna;  

1.24. Linjë ndërkombëtare - linjë e cila stacionin fillestar e ka në territorin e 
Kosovës ndërsa atë përfundimtar jashtë territorit të Kosovës;  

1.25. Linjë urbane - linja e cila i lidh dy e më tepër stacione, gjegjësisht vend 
ndalje brenda kufijve urban të një Komune - qyteti;  

1.26. Linjë urbane-periferike - linjë e cila i lidh dy e më tepër stacione, 
gjegjësisht vend ndalje brenda territorit të një Komune;  

1.27. Linjë udhëtarësh - linjë në të cilën kryhet transporti ndërmjet stacionit 
fillestar dhe përfundimtar, përkatësisht vend ndaljes së autobusëve me 
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ndalje të detyrueshme në të gjitha stacionet, përkatësisht vend ndaljet e 
autobusëve përgjatë rrugës së përcaktuar në rend të udhëtimit;  

1.28. Linjë direkt - linjë në të cilën kryhet transporti ndërmjet stacionit fillestar 
dhe përfundimtar të autobusëve, përkatësisht të vend ndaljes së autobusëve, 
e përcaktuar në rend të udhëtimit pa u ndalur nëpër vend ndalje përgjatë 
rrugës;  

1.29. Linjë ekspres - linjë në të cilën kryhet transporti ndërmjet stacionit fillestar 
dhe përfundimtar të autobusëve, përkatësisht vend ndaljes së autobusëve të 
përcaktuara në rend të udhëtimit duke u ndalur edhe në ndonjë stacion të 
rëndësishëm të autobusëve, përkatësisht në vend ndalje të autobusëve të 
përcaktuara në rend të udhëtimit;  

1.30. Transport linjor ndër-urban - transport publik i udhëtarëve ndërmjet dy 
ose më tepër komunave, kurse mund të kryhet si transport linjor i 
udhëtarëve, ekspres ose direkt;  

1.31. Marrëveshje ndërkombëtare - çdo marrëveshje bilaterale ose multilaterale 
e cila e detyron Kosovën dhe e cila ka të bëjë me transportet në 
komunikacionin rrugor;  

1.32. Transport në linja ndërkombëtare - transport publik rrugor të udhëtarëve 
ndërmjet Kosovës dhe shteteve të tjera;  

1.33. Udhëtar - personi / personat fizik të cilët transporton nga operatorët e 
transportit rrugor me kompensim dhe i cili në bazë të kontratës ka të drejtë 
transporti;  

1.34. Transport i veçantë linjor - transportin e vetëm një numri të caktuar të 
udhëtarëve i cili kryhet në bazë të kontratës me shkrim ndërmjet operatorit 
të transportit dhe porositësit të transportit, me ç’rast transportin e paguan 
porositësi;  

1.35. Transport në komunikacionin rrugor - çdo transport të udhëtarëve ose të 
mallrave, duke përfshirë edhe ngasjen e automjetit të zbrazët ose të 
pangarkuar;  

1.36. Transport në komunikacionin e brendshëm rrugor - transport rrugor të 
udhëtarëve dhe mallrave brenda territorit të Kosovës;  

1.37. Transport në komunikacionin ndërkombëtar rrugor - transport rrugor të 
udhëtarëve dhe mallrave ndërmjet dy ose më shumë shteteve;  

1.38. Transport nga ose për shtetet e treta - transport rrugor të mallrave ose të 
udhëtarëve të cilin e kryen operatori i transportit i cili nuk ka 
selinë/vendqëndrimin në shtetin në të cilin e fillon, përkatësisht e përfundon 
transportin;  

1.39. Transport i lirë i rastit i udhëtarëve në komunikacionin rrugor - 
transport me të cilin një grup paraprakisht i caktuar i udhëtarëve 
transportohet sipas kushteve që janë dakorduar me kontratën ndërmjet 
operatorit të transportit dhe porositësit të transportit e i cili nuk është 
transport linjor publik, transport i veçantë linjor, transport i lirë i 
kohëpaskohshëm;  

1.40. Transport i lirë vajtje-ardhje udhëtarëve në komunikacionin rrugor - 
transportin me anë të cilit, me një varg udhëtimesh të nisjes dhe të kthimit 
grupet e udhëtarëve të formuara paraprakisht transportohen nga e njëjta 
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vendnisje deri në të njëjtin vend të destinacionit. Secili grup i cili ka kryer 
udhëtimin në nisje, kthehet në vend nisje me të njëjtën ose me udhëtimet e 
mëvonshme të të njëjtit operator të transportit;  

1.41. Transport për nevoja vetanake - transport i personave ose të mallrave të 
cilin e kryejnë pa kompensim personat fizikë ose juridikë, për t’i plotësuar 
nevojat e prodhimit ose të shërbimeve në kuadër të veprimtarive të veta;  

1.42. Transport për palë të tretë - transportin e mallrave me automjet 
transportues apo tërësi të mjeteve të transportit të kryer me qëllime 
komerciale për personat tjerë fizik dhe juridik;  

1.43. Operator i Transportit - personi fizik ose juridik, vendor ose të jashtëm i 
cili posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së transportit në 
komunikacionin rrugor;  

1.44. Fletudhëtim - formularin e përcaktuar të cilin operatori i transportit duhet ta 
ketë gjatë kryerjes së transportit rrugor të lirë të udhëtarëve në transportin e 
brendshëm dhe në atë ndërkombëtar;  

1.45. Fleturdhëresë e rrugës - formular i përcaktuar i cili përmban numrin e 
regjistrimit të autobusit me të cilin kryhet transporti linjor i udhëtarëve, 
emërtimin e linjës, kohën e fillimit dhe të mbarimit të udhëtimit, të dhënat 
për personelin e automjetit dhe drejtimin e qarkullimit të tij, nënshkrimin e 
personit të autorizuar për lëshimin e fletëurdhëresës së rrugës si dhe 
rubrikën për shënimin e arritjes dhe të nisjes nga stacioni i autobusëve ose 
nga vend ndalja e autobusëve në transportin linjor;  

1.46. Relacion - distancë ndërmjet dy vendeve të linjës të cilat në rend të 
udhëtimit janë shënuar si stacione të autobusëve, përkatësisht si vend ndalje 
të autobusëve;  

1.47. Tërësi e mjeteve të transportit - kombinim i një mjeti tërheqës edhe të 
paktën një rimorkio ose gjysmë rimorkio;  

1.48. Operator transportues i vendit - person fizik ose juridik me 
seli/vendqëndrim në Kosovë i cili posedon licencën për kryerjen e 
transportit ose kryen transport për nevoja vetanake në përputhje me këtë 
ligj;  

1.49. Operator transportues i jashtëm - person fizik ose juridik i cili posedon 
licencën e shtetit të vet për kryerjen e transportit të udhëtarëve ose të 
mallrave ose i cili kryen transportin për nevoja vetanake, kurse 
selinë/vendqëndrimin e ka në shtetin tjetër;  

1.50. Terminali i mallrave - objekt me sipërfaqe përcjellëse që të ofrojë 
shërbime për pranimin dhe përcjelljen e automjeteve transportuese të 
operatorëve transportues;  

1.51. Fletëngarkesë - akt i cili shoqëron mallin dhe duhet të përmbajë: datën dhe 
vendin e lëshimit, emrin dhe mbiemrin ose emërtimin e dërguesit, pastaj 
adresën e tij, emrin dhe mbiemrin ose emërtimin e operatorit të transportit, 
shenjën e regjistrimit të automjetit, datën dhe vendin e ngarkimit të mallit, 
emrin dhe mbiemrin ose emërtimin e marrësit dhe vendin e shkarkimit, 
shënimin e sasisë dhe të llojit të ngarkesës, listën e dokumenteve që i 
bashkëngjiten fletëngarkesës, shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e 
tjera;  
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1.52. Transport tranzit - transport i udhëtarëve ose të mallrave nëpër territorin e 
Republikës së Kosovës pa hyrjen ose daljen e udhëtarëve, përkatësisht pa 
ngarkuar ose shkarkuar mallrat në Kosovë;  

1.53. Ngasës - person që ka fituar shkallën e nevojshme të kualifikimit për 
drejtimin e automjetit transportues;  

1.54. Rendi i udhëtimit - akt i cili përmban: emërtimin e operatorit të transportit, 
linjën në të cilën kryhet transporti, llojin e linjës, radhitjen e stacioneve të 
autobusëve, përkatësisht të vendaljeve të autobusëve, pastaj distancën nga 
vendi ku fillon linja, kohën e arritjes dhe të nisjes nga stacioni i autobusëve, 
përkatësisht në vendndaljet e autobusëve, regjimin e mbajtjes së linjës, 
periudhën brenda të cilës mbahet linja dhe afatin e vlefshmërisë së rendit të 
udhëtimit;  

1.55. Tarifë - akt i cili përmban çmimin lidhur me kryerjen e shërbimeve dhe 
kushteve tjera transportuese;  

1.56. Automjet i marrur me qira - çdo mjet rrugor, i cili me pagesë dhe një 
periudhë të caktuar kohe mbahet nga një operator i transportit të cilin e 
përdorë për transport të udhëtarëve ose mallrave, duke pasur një kontratë 
qiraje me pronarin e automjetit;  

1.57. CMR - akt që e shoqëron mallin në transportin rrugor ndërkombëtar;  
1.58. Anëtar i ekuipazhit - vozitësi, kondukteri dhe çdo person që e shoqëron 

shoferin duke marrë në mënyrë të zakonshme një pjesë efektive të 
operacioneve të transportit;  

1.59. Java - periudha ne mes orës 00:00 te Hënën dhe 24:00 te Dielën;  
1.60. Pushimi - çdo periudhe e pandërprerë gjate se cilës vozitësi përdor kohen e 

lire sipas dëshirës;  
1.61. Ndërprerja - çdo periudhe gjate se cilës vozitësi nuk ka drejte vozitjeje apo 

kryerje te ndonjë detyre tjetër,e qe i lejon vetëm pushim;  
1.62. Koha pushimit ditor - pjesa e ditës gjate se cilës vozitësi mund te kaloj 

kohen e lire sipas dëshirës dhe e cila mund te jete “pushim ditor normal”  
apo “pushim ditor i reduktuar”;  

1.63. Kohëzgjatja e drejtimit të automjetit - është kohëzgjatja e ngasjes të 
ekuipazhit, gjendja në të cilën gjatë drejtimit të përbërë mes dy periudhave 
të njëpasnjëshme të pushimit të përditshëm ose në mes të një periudhe të 
pushimit ditor dhe një pushimi javor, ka të paktën dy shoferë në bordin e 
automjetit që të sigurojë ndërrime. Në orën e parë te vozitjes, prania e 
shoferit tjetër apo tjerëve është fakultative, por kjo është e detyrueshme për 
pjesën tjetër të periudhës së vozitjes;  

1.64. Kohëzgjatja ditore e vozitjes - kohëzgjatja e përgjithshme e akumuluar 
prej mbarimit të pushimit ditor dhe fillimit të pushimit tjetër ditor ose prej 
mbarimit te pushimit ditor dhe fillimit te pushimit javor;  

1.65. Kohëzgjatja e vozitjes - koha totale e vozitjes e regjistruar ne mënyrë 
automatike, gjysme automatike ose manuale ne kushtet e përcaktuara ne Ligj;  

1.66. Aparat i kontrollit - tahografi - aparati i destinuar që të jetë i instaluar 
brenda automjetit për të treguar dhe regjistruar në mënyrë automatike apo 
gjysmë automatike të dhënat mbi rrugëtimin e këtyre automjeteve dhe mbi 
disa, kohën e punës të ngasësve të tyre;  
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1.67. Fletë incizim - fletë e përpiluar për të pranuar dhe shënuar incizimet, për t’i 
vendosur në aparatin e kontrollit dhe në të cilin mekanizmi i shtypësit 
(printerit) i përshkruan në vazhdimësi diagramet e të dhënave të regjistruara.  

 
Neni 4 

Kompetencat e Ministrisë në Sektorin e Transportit 
 
1. Ministria nëpërmjet Ministrit, përcakton politikën dhe strategjinë e zhvillimit të 

transportit rrugor dhe bënë rregullimin e sektorit të transportit në Kosovë.  
2. Në lëmin e sektorit të transportit Ministri:  

2.1. propozon Qeverisë strategjinë e zhvillimit të transportit dhe ligjet që 
rregullojnë veprimtarinë e transportit;  

2.2. miraton procedurat për dhënien e licencave dhe lejeve për operatorët e 
transportit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave, terminaleve të mallrave, 
stacioneve të autobusëve për ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe 
autorizimet për operim;  

2.3. propozon Qeverisë ngritjen e normave të sigurisë, ekologjike dhe teknike në 
transportin rrugor;  

2.4. propozon dhe harton politikat dhe rregullat e kontrollit në transportit rrugor;  
2.5. në sferën e bashkëpunimit ndërkombëtarë në fushën e transportit rrugor 

arrin dhe finalizon marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale;  
2.6. harton dhe cakton rregulla për kompetencën profesionale, regjimin e ngasjes 

dhe pushimit për menaxher dhe shoferë te automjeteve;  
2.7. harton dhe lëshon rregulla për detyrueshmërinë e shërbimit publik të 

udhëtarëve, gjithashtu përcakton kushtet dhe kriteret për subvencionim në 
shërbimin e publik të udhëtarëve në linjat të cilat janë të domosdoshme për 
qytetarët dhe ekonomikisht të paqëndrueshme.  

3. Ministria ka kompetencë të certifikojë automjetet me më së paku shtatëmbëdhjetë 
plus një ulëse (17 + 1).  

 
Neni 5 

Hartimi dhe caktimi i rregullave 
 
1. Ministria do të harton dhe cakton rregulla në lidhje me operimin e shërbimeve të 

automjeteve nga ana e drejtuesve të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve 
dhe mallrave, si vijon: 
1.1. drejtimin e shërbimit të automjeteve duke përfshirë:  

1.1.1. sigurinë e udhëtarëve dhe publikut;  
1.1.2. kualifikimet, trajnimi, përvoja e shoferëve të automjeteve dhe 

njerëzve të tjerë që ofrojnë shërbime në emër të drejtuesve për 
shërbim me autobus;  

1.1.3. koha maksimale e minimale e vozitjes dhe koha e pushimit të 
shoferëve të automjeteve;  

1.1.4. sigurimi;  
1.1.5. lëshimi i biletave të udhëtarëve;  
1.1.6. ankesat e konsumatorëve dhe informacionet.  
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1.2. përgatitja, publikimi, dhe përputhshmëria, e orareve për shërbimet e 
rregullta linjore;  

1.3. detyrimet e shoferëve të automjeteve të operatorëve të transportit rrugor dhe 
njerëzit e tjerë që ofrojnë shërbime në emër të drejtuesve të transportit 
rrugor të udhëtarëve dhe mallrave; 

1.4. mirëmbajtja dhe pastrimi i autobusëve publik;  
1.5. mirëmbajtja, parkimi dhe objektet tjera për autobusët publik;  
1.6. krijimi dhe mbajtja (ruajtja) e regjistrave dhe inspektimi i tyre.  

 
Neni 6 

Kompetencat e Komunës në sektorin e transportit 
 
1. Përcakton politikat e zhvillimit të shërbimeve të transportit rrugor të sigurta, 

efikase dhe ekonomike brenda kufijve administrativë të komunës.  
2. Harton dhe aprovon planin e transportit rrugor lokal dhe e ndryshon atë sipas 

nevojës varësisht nga rrethanat e krijuara, i cili nuk duhet të jetë në kundërshtim 
me rrjetin e linjave ndër-urbane të aprovuar dhe publikuar nga Ministria.  

3. Ndryshon atë plan jo më vonë së pesë vite nga data e nxjerrjes së tij, i cili duhet të 
jetë në përputhshmëri më politikën e zhvillimit të tërësishëm të transportit rrugor 
në Kosovë.  

4. Publikon planin apo planin e ndryshuar dhe një kopje të tij ia dërgon Ministrisë.  
5. Komuna mund të nxjerr akte administrative përmes të cilave cakton rregullat 

lidhur me operimin e operatorëve / autobusëve me kusht që këto rregulla të mos 
paragjykojnë / dëmtojnë të drejtat dhe interesat e asnjërës prej bashkësive, të cilat 
respektohen mirëfilli dhe të cilat përfshijnë:  
5.1. rregullimin ose ndalimin e përdorimit të autobusëve publik në rrugë të 

caktuara ose rajone që kanë lidhje me rrugë;  
5.2. marrja dhe zbritja e udhëtarëve dhe çështje tjera lidhur me transportin rrugor 

të udhëtarëve;  
5.3. krijimi dhe mbajtja (ruajtja) e regjistrave dhe inspektimi i tyre;  
5.4. transporti i bagazhit të udhëtarëve ose mallrave tjera;  
5.5. rregullimin ose ndalimin e transportit të udhëtarëve që qëndrojnë në këmbë;  
5.6. shpejtësia maksimale e autobusëve publik;  
5.7. dizajni, pajisja, mjetet (të brendshme ose të jashtme) të autobusëve publik;  
5.8. pikat e stacioneve dhe vend-ndaljet në linjat për autobus dhe  
5.9. rregullimin ose ndalimin e shpalljeve, shenjave dhe reklamave brenda apo 

jashtë autobusëve publik.  
6. Komuna ka kompetencë të certifikojë automjetet me më shumë se tetë plus një (8 + 

1) ulëse për transportin urban dhe urbano-periferik.  
 

Neni 7 
Ushtrimi i veprimtarisë së operatorëve 

 
1. Veprimtaria e transportit rrugor të udhëtarëve, mallrave, stacioneve të autobusëve 

dhe terminaleve të mallrave kryhet në bazë të licencës që u lëshohet operatorëve që 
i plotësojnë kushtet sipas këtij ligji.  
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2. Licenca është e domosdoshme për këto raste:  
2.1. transport të udhëtarëve;  
2.2. transport taksi;  
2.3. transport ndërkombëtar të mallrave;  
2.4. stacione të autobusëve;  
2.5. terminale të mallrave.  

3. Licenca lëshohet ne vlefshmëri prej se paku pesë (5) vitesh.  
4. Operatori i transportit i cili posedon licencë për transport publik të udhëtarëve dhe 

mallrave, nëse dëshiron të ushtroj veprimtarinë e transportit ndërkombëtarë duhet 
të pajiset me leje për transport ndërkombëtarë.  

5. Licenca, sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni nuk është e nevojshme për 
automjetet e Forcës përkatëse te Sigurisë së Kosovës, Forcat e armatosura 
ndërkombëtare, Policinë e Kosovës, ndihmës së shpejtë, zjarrfikësve, institucionet 
publike dhe njësitë e shpëtimit, dhe për automjetet me peshë deri tre pikë pesë 
(3.5) tonelata apo pesha e përgjithshme nuk tejkalon gjashtë (6) tonelata.  

6. Licencat për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të udhëtarëve, mallrave 
stacioneve të autobusëve dhe terminaleve të mallrave, jepen kundrejt pagesës.  

7. Ministri me akt nënligjor, përcakton kriteret, procedurat, tarifat për dhënien dhe 
revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të 
udhëtarëve, mallrave, stacioneve të autobusëve dhe terminaleve të mallrave.  

8. Komuna me akt nënligjor përcakton kriteret për dhënien dhe revokimin e licencës 
për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të udhëtarëve në territorin e 
komunës së saj.  

 
Neni 8 

Certifikata e automjetit 
 
1. Certifikata e automjetit është pjesë përbërëse e licencës të cilën e lëshon organi 

kompetent për çdo automjet në emër të operatorit të transportit rrugor të 
udhëtarëve dhe mallrave të cilët janë të licencuar nga Ministria.  

2. Certifikata e automjetit lëshohet në emër të operatorit transportues e cila është e pa 
tjetërsueshme dhe e pa transferueshme dhe është pjesë e licencës.  

3. Operatori i transportit rrugor është i detyruar që për çdo automjet i cili posedon 
certifikatë të automjetit të lëshuar nga Ministria të kthejë atë tek autoriteti lëshues 
me rastin e shitjes së automjetit brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  

4. Ministria me akt nënligjor përcakton kushtet, kriteret, dhe procedurat e lëshimit të 
certifikatës.  

 
Neni 9 

Regjistri elektronik i operatorëve 
 
1. Të gjithë operatorët e transportit rrugor të themeluar në Kosovë që kanë licencë, 

regjistrohen në regjistrin elektronik vendor të operatorëve të transportit rrugor që 
mbahet nga Ministria e ngarkuar për transport.  

2. Regjistri përmban të gjitha të dhënat lidhur me licencat, lejet, certifikatat e 
automjeteve transportuese dhe menaxherët e transportit të të gjithë operatorëve të 
transportit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave.  
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3. Në regjistër ka qasje publiku duke respektuar zbatimin e dispozitave lidhur me të 
dhënat me karakter personal.  

4. Ministri me akt nënligjor cakton listën e informatave që mbahen në regjistrin 
kombëtar të informatave për transportin rrugor, si dhe modalitetet e mbajtjes së tij. 

 
Neni 10 

Kushtet për licencimin e operatorëve të transportit rrugor, 
stacioneve të autobusëve dhe terminaleve të mallrave 

 
1. Për marrjen e licencës të transportit rrugor të udhëtarëve dhe transportit 

ndërkombëtar te mallrave operatori duhet të plotësojë këto kushte:  
1.1. të jetë i regjistruar (themeluar) në Kosovë;  
1.2. të ketë reputacion të mirë;  
1.3. të ketë kapacitete të përshtatshme / qëndrueshme financiare, të cilën e 

vërteton në bazë të pronësisë mbi mjetet apo garancionet financiare/bankare;  
1.4. të ketë kompetencën e nevojshme profesionale për menaxher transporti;  
1.5. të ketë në gjendje të mire teknike-eksploatuese automjetet e transportit.  

2. Për marrjen e licencës të stacionit të autobusëve dhe terminaleve të mallrave 
operatori duhet të plotësojë këto kushte:  
2.1. të jetë i regjistruar (themeluar) në Kosovë;  
2.2. të ketë reputacion të mirë;  
2.3. të ketë kapacitete të përshtatshme / qëndrueshme financiare, të cilën e 

vërteton në bazë të pronësisë mbi mjetet apo garancionet financiare/bankare;  
2.4. të ketë kompetencën e nevojshme profesionale për menaxher transporti.  

 
Neni 11 

Kompetenca profesionale 
 
1. Kompetenca profesionale nënkupton zotërimin e njohurive të nevojshme juridike, 

tregtare, financiare dhe teknike për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të 
udhëtarëve dhe mallrave dhe kërkohet për menaxher transporti dhe për ngasësit jo 
shtetas të Kosovës.  

2. Ministri me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet, kriteret, procedurat, modelin, 
tarifat dhe mënyrën e organizimit të trajnimeve për kompetencën profesionale.  

 
Neni 12 

Forma dhe përmbajtja e lejeve, licencave dhe certifikatave 
 
1. Ministri me akt nënligjor do të përcakton formën dhe përmbajtjen e licencës, të 

lejes së transportit, certifikatën e automjetit, certifikatën e shoferit (CPC), 
certifikatën e menaxherit (CPC), fletë urdhëresën e rrugës, fletudhëtimin, tarifën e 
çmimeve, procedurat për lëshimin e tyre dhe mënyrën e mbajtjes te dhënave për te 
gjitha llojet e transportit rrugor te udhëtareve dhe mallrave si dhe stacioneve të 
autobusëve dhe terminaleve te mallrave.  

2. Ministri respektivisht Komuna me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet dhe kriteret 
teknike-eksploatuese dhe higjienike të automjeteve të transportit rrugor të 
udhëtarëve.  
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Neni 13 
Revokimi i licencës dhe lejes 

 
1. Licenca apo leja për veprimtarinë e transportit humbë vlerën kur: 

1.1. operatori falimenton (nëse vërtetohet me vendim te autoriteteve 
kompetente);  

1.2. mbaron afati i vlefshmërisë së saj;  
1.3. kërkohet nga mbajtësi i saj;  

2. Licenca apo leja për veprimtarinë e transportit hiqet nga organi që e lëshon atë kur:  
2.1. vërtetohet se operatori ka humbur njërën nga kushtet e përcaktuar për qasjen 

në treg të operatorëve të transportit rrugor të përcaktuara në nenin 10 të këtij 
ligji;  

2.2. mbajtësi i licencës apo lejes shkel detyrimet e përcaktuara në këtë ligj dhe 
aktet nënligjore.  

3. Licenca apo leja për veprimtarinë e transportit i hiqet në mënyrë të përhershme ati 
operatori që është dënuar nga gjykata kompetente për kryerjen e veprës penale për 
kontranbandim me narkotik dhe trafikim më qenie njerëzore.  

4. Propozimin për inicimin e procedurës për revokimin e licencës dhe lejes sipas 
paragrafit 2. të këtij neni e bënë Inspektorati i Ministrisë.  

5. Vendimi merret nga organi që e ka lëshuar atë, pas dëshmisë së provave dhe 
argumentimit nga inspektorët e transportit rrugor pranë Ministrisë.  

 
KREU II 

TRANSPORTI RRUGOR I UDHËTARVE 
 

Neni 14 
Transporti rrugor i udhëtarëve 

 
1. Operatori i transportit rrugor të udhëtarëve nuk mund të ushtroj veprimtarinë e 

transportit para se të pajiset me licencë, leje apo rend të udhëtimit.  
2. Transporti rrugor i udhëtarëve ushtrohet si:  

2.1. transport i rregullt i udhëtarëve me autobus;  
2.2. transport i lirë i udhëtarëve me autobus;  
2.3. transport taksi i udhëtarëve;  
2.4. transport i udhëtarëve për nevoja vetanake.  

3. Transporti i rregullt i udhëtarëve me autobus ushtrohet si:  
3.1. transport brenda territorit të Kosovës;  
3.2. transport jashtë territorit të Kosovës;  
3.3. transport për qasje dhe kalim transit nëpër territorin e Kosovës.  

4. Transporti i lirë i udhëtarëve me autobus ushtrohet:  
4.1. transport brenda territorit të Kosovës;  
4.2. transport jashtë territorit të Kosovës;  
4.3. transport për qasje dhe kalim transit nëpër territorin e Kosovës.  

5. Transporti për nevoja vetanake i udhëtarëve me autobus ushtrohet si:  
5.1. transport brenda territorit të Kosovës;  
5.2. transport jashtë territorit të Kosovës;  
5.3. transport për qasje dhe kalim transit nëpër territorin e Kosovës.  
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Neni 15 
Përgjegjësitë e Ministrisë dhe Komunës në transportin rrugor të udhëtarëve 

 
1. Ministria është përgjegjëse për koordinimin dhe rregullimin e:  

1.1. transportit të udhëtarëve brenda territorit të Kosovës;  
1.2. transportit të udhëtarëve jashtë territorit të Kosovës;  
1.3. transportit të udhëtarëve për qasje dhe kalim transit nëpër territorin e 

Kosovës.  
2. Komuna është përgjegjëse për koordinimin dhe rregullimin e transportit brenda 

territorit te saj si vijon:  
2.1. transportin e rregullt të udhëtarëve;  
2.2. transportin e lirë të udhëtarëve;  
2.3. transportin taksi të udhëtarëve;  
2.4. transportin e udhëtarëve për nevoja vetanake.  

 
Neni 16 

Autoriteti për rregullim dhe koordinim të transportit të udhëtarëve 
dhe të mallrave 

 
1. Ministri mund të themeloj një organ rregullues ekzekutiv për koordinimin dhe 

rregullimin e transportit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave.  
2. Kompetencat, përbërjen, të drejtat dhe detyrimet i përcakton Ministri me akt 

nënligjor.  
 

Neni 17 
Transporti i rregullt i udhëtarëve brenda Kosovës 

 
1. Transporti i rregullt i udhëtarëve me autobus, kryhet në relacionet e caktuara 

(linja), sipas rendit të udhëtimit të përcaktuar dhe vërtetuar më parë, çmimit të 
caktuar e të shpallur dhe kushteve tjera të transportit.  

2. Transporti i rregullt i udhëtarëve me autobus brenda territorit të Kosovës mund të 
ushtrohet si:  
2.1. transport urban dhe urban-periferik;  
2.2. transport ndër-urban;  
2.3. transport i veçantë i udhëtarëve;  
2.4. transport për nevoja vetanake.  

3. Transporti urban dhe urban-periferik mund të kryhet si transport i rregullt dhe i 
njëjti mund të subvencionohet nga Komuna.  

4. Transporti ndër-urban mund të kryhet si transport i rregullt, transport direkt dhe 
ekspres, dhe i njëjti mund të subvencionohet nga Ministria.  

5. Ministria respektivisht Komuna me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet, 
procedurat, mënyrën e përzgjedhjes së relacioneve, tarifat si dhe do të përcaktoj 
linjat të cilat mund të subvencionohen.  

6. Transporti i rregullt urban dhe urban-periferik i udhëtarëve me autobus, si transport 
i udhëtarëve në qarkullimin rrugor publik, rregullohet me akt të veçantë juridik që 
e nxjerr Komuna.  
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7. Rrjeti i linjave urbane dhe urban-periferik si dhe numri i orareve në to miratohet 
nga Komuna.  

8. Rrjeti i linjave ndër urbane dhe numri i orareve në ato pas analizimit dhe studimit 
miratohet nga Ministri në afat prej tri (3) viteve.  

9. Ministri emëron komisionin brenda Ministrisë për analizimin e rrjetit të linjave 
ndër-urbane.  

10. Dy komuna mund të arrijnë marrëveshje për rregullimin reciprok të transportit të 
udhëtarëve në mes veti. Marrëveshja është e plotfuqishme nëse aprovohet nga 
Ministria.  

 
Neni 18 

Rendi i udhëtimit 
 
1. Rendi i udhëtimit sipas këtij Ligji është akt me të cilin përcaktohen elementet për 

ushtrimin e veprimtarisë së transportit të rregullt në transportin rrugor i cili 
përmban:  
1.1. emrin e operatorit;  
1.2. relacionin;  
1.3. llojin e transportit;  
1.4. radhitjen e vend-ndaljeve dhe largësinë e tyre nga pika fillestare në Km;  
1.5. kohën e nisjes dhe kohën e arritjes në çdo stacion dhe vend-ndalje;  
1.6. ditët e operimit, periudha kohore në të cilën mbahet linja;  
1.7. afatin e vlefshmërisë së rendit të udhëtimit.  

2. Rendi i udhëtimit vlen tri (3) vite.  
3. Ministri me akt nënligjor rregullon kriteret, mënyra dhe procedura e regjistrimit, 

vërtetimit, revokimin dhe vazhdimin e rendeve të udhëtimit si dhe caktimin e 
tarifave.  

4. Vazhdimin dhe vërtetimin e rendit të udhëtimit e bënë Ministria.  
5. Ministria mban regjistrin e rendit të udhëtimit të vërtetuar dhe regjistruar.  
 

Neni 19 
Fillimi i veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve me autobus 

 
1. Operatori transportues, duhet ta filloj veprimtarinë e transportit të rregullt publik të 

udhëtarëve në afat prej tri (3) ditësh nga dita e fuqizimit të rendit të udhëtimit dhe 
atë nuk mund ta ndërpres përderisa zgjat afati i rendit të udhëtimit.  

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1. i këtij neni, operatori transportues mundet 
përkohësisht të ndërpres veprimtarinë si rezultat i kushteve të jashtëzakonshme të 
cilat e pamundësojnë ushtrimin e veprimtarisë së transportit të rregullt.  

3. Për ndërprerjen nga paragrafi 2. i këtij neni, operatori transportues është i detyruar 
që të informoj organin i cili e ka vërtetuar rendin e udhëtimit, i cili organ do të 
lëshojë një vendim për pranim apo refuzim të kërkesës së transportuesit.  

4. Operatori transportues nuk mundet ta ndërpret (pezulloj) veprimtarinë e transportit 
të rregullt të udhëtarëve në linjë sipas rendit të udhëtimit të regjistruar dhe 
vërtetuar pa lejen e organit që e ka lëshuar atë rend të udhëtimit.  

5. Rendi i udhëtimit nuk mund të tjetërsohet, transferohet dhe as të jepet me qira.  
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6. Emri i operatorit i shënuar në rendin e udhëtimit duhet të jetë i njëjti me atë të 
shënuar në librezën e qarkullimit të autobusit dhe certifikatën e autobusit sipas 
licencës “C” ose “D”.  

7. Ministri me akt nënligjor do të rregulloj ushtrimin e veprimtarisë së operatorëve të 
transportit rrugor gjatë festave zyrtare dhe vikendeve.  

 
Neni 20 

Revokimi i rendit të udhëtimit 
 
1. Rendi i udhëtimit do të revokohet nga organi që e ka lëshuar atë në rastet kur:  

1.1. në afat prej tri (3) ditësh nga dita e fuqizimit nuk ia fillon veprimtarisë;  
1.2. brenda një (1) muaji kalendarik pa miratimin e organit që e ka lëshuar atë 

nuk e mban nisjen tri (3) herë;  
1.3. kur operatori vepron në kundërshtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore;  

2. Propozimin për inicimin e procedurës për revokimin e rendit të udhëtimit e bënë 
Inspektorati i Ministrisë.  

3. Vendimi merret nga organi që e ka vërtetuar atë, pas dëshmisë së provave dhe 
argumentimit nga inspektorët e transportit rrugor pranë Ministrisë.  

 
Neni 21 

Shpallja e nisjeve të lira 
 
1. Linjat dhe nisjet e revokuara do të konsiderohen si të lira dhe të njëjtat i 

nënshtrohen procedurës për ndarjen e tyre. 
2. Ministri me akte nënligjor do të përcakton kushtet, kriteret, procedurat dhe tarifat 

për shpalljen e nisjeve të lira. 
 

Neni 22 
Çmimorja 

 
1. Operatori përcakton çmimoren e cila duhet të vendoset në autobus i cili qarkullon 

në atë linjë.  
2. Personeli i autobusit merr pagesën për shërbime vetëm në bazë të çmimores nga 

paragrafi 1. i këtij neni.  
3. Ministria me akt nënligjor cakton çmimore për kategori të veçanta të shoqërisë si 

për fëmijët, studentët, invalidët e luftës dhe të punës dhe pensionistet.  
 

Neni 23 
Biletat 

 
1. Çdo udhëtar duhet të pajiset me biletë në relacion të caktuar:  

1.1. për transportin ndër-urban biletat mund të blihet në autobus dhe stacion të 
autobusëve;  

1.2. për transportin ndërkombëtar biletat mund të blihen në autobus, stacion të 
autobusëve, njësi afariste, agjencion apo vende tjera tek të cilat operatori 
transportues ka besuar shitjen e biletave. 
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2. Udhëtari në automjet ka për detyrë ta tregoj biletën e udhëtimit me kërkesën e 
personit të autorizuar nga operatori i transportit, respektivisht nga inspektori i 
transportit rrugorë.  

3. Bileta duhet të përmbajë:  
3.1. relacionin;  
3.2. çmimin;  
3.3. numrin serik;  
3.4. emrin e operatorit të transportit;  
3.5. datën dhe kohën e nisjes;  
3.6. dëshmi për bagazhin e udhëtarit.  

4. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë përkatëse për financa do të përshkruan 
rregullat mbi evidencën e biletave.  

 
Neni 24 

Rregullat e mirësjelljes 
 
1. Anëtarët e ekuipazhit të autobusit me të cilën kryhet transporti rrugor i udhëtarëve 

dhe personeli i stacioneve të autobusëve duhet të kenë rroba zyrtare (uniform).  
2. Ministri me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet dhe rregullat e kodit të 

mirësjelljes për operatorët e transportit rrugor dhe stacionet e autobusëve.  
 

Neni 25 
Transporti i Veçantë 

 
1. Transport i veçantë i udhëtarëve është transporti i grupeve të caktuar udhëtarësh 

duke përjashtuar udhëtarët tjerë në relacion të caktuar dhe në bazë të lejes së 
veçantë.  

2. Me transport të veçantë të udhëtarëve kryhet transporti:  
2.1. nxënësve dhe studentëve nga vendbanimi deri të destinacion dhe anasjelltas.  
2.2. punëtorëve nga vendbanimi deri në punë dhe anasjelltas.  
2.3. invalidëve dhe personave me përkujdesje të veçantë.  

3. Lejet për transport të veçantë lëshohen në bazë të kontratës e cila duhet të ketë:  
3.1. relacionin;  
3.2. listën e udhëtarëve;  
3.3. çmimin e transportit;  
3.4. vendet për marrje dhe zbritje të udhëtarëve;  
3.5. kohën gjatë së cilës kryhet transporti.  

4. Kontratën nga paragrafi 2. i këtij neni e bënë e bënë operatori transportues 
paraprakisht i cili është licencuar nga Ministria, dhe porositësi i shërbimeve për 
grupin e udhëtarëve ku porositësi është njëkohësisht edhe pagues i transportit nëse 
transporti kryhet brenda dy e më tepër komunave, ndërsa nëse transporti kryhet 
brenda territorit të një Komune e bënë operatori i licencuar nga Komuna. 

5. Lejen për transport sipas këtij neni e lëshon organi kompetent komunal nëse 
transporti kryhet brenda një komune respektivisht Ministria nëse ky transport 
kryhet në territorin e dy e më tepër komunave.  

6. Lejet sipas këtij neni nuk përmbajnë rendin e udhëtimit dhe çmimoren e përcaktuar 
sipas këtij ligji.  
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7. Ne autobus në pjesën e përparme në vend të dukshëm duhet të jetë mbishkrimi 
“Transport i veçantë”.  

8. Operatori i transportit është i detyruar që të gjithë udhëtarët t’i pajisë me kartelë 
identifikimi.  

 
Neni 26 

Transporti ndërkombëtarë i udhëtarëve 
 
1. Transporti i ndërkombëtarë i udhëtarëve me autobus, ndërmjet Kosovës dhe 

shteteve tjera dhe transporti transit nëpërmjet territorit të Kosovës bëhet në pajtim 
me dispozitat e këtij Ligji dhe akteve nënligjore, marrëveshjeve dhe rregullave 
tjera ndërkombëtare.  

2. Operatori i transportit rrugor të udhëtarëve për të ushtruar veprimtarinë e 
transportit ndërkombëtarë të udhëtarëve duhet të posedoj lejen për transport 
ndërkombëtarë të udhëtarëve.  

3. Operatorët e transportit rrugor jo rezident të udhëtarëve të cilët kalojnë transit 
nëpër territorin e Kosovës duhet të posedojnë lejen për kalim transit.  

4. Në qoftë se nuk është lidhur marrëveshja bilaterale me vende tjera, transporti 
ndërmjet Kosovës dhe atyre vendeve bëhet në pajtim me dispozitat e këtij Ligji, 
sipas parimit të reciprocitetit.  

 
Neni 27 

Transporti i rregullt ndërkombëtarë i udhëtarëve 
 
1. Leja nga neni 26 paragrafi 2. i këtij ligji, jepet me kërkesë të operatorit të 

transportit të interesuar vendës apo të jashtëm.  
2. Kërkesën nga paragrafi 1. i këtij neni duhet paraqitur Ministrisë. Kërkesës duhet 

bashkëngjitur të gjitha dëshmitë mbi plotësimin e kushteve te përcaktuara me këtë 
ligj dhe akte tjera normative.  

3. Operatori i jashtëm paraqet kërkesë për t’iu dhënë leja, përmes organit kompetent 
të shtetit, në të cilin e ka selinë.  

4. Transporti brenda territorit të Kosovës nga operatorët e transportit rrugor që nuk e 
kanë selinë në Kosovë është i ndaluar.  

5. Regjistrin e lejeve për operim në transportin ndërkombëtarë, hyrje në Kosovë dhe 
kalim transit nëpër territorin e Kosovës e mban Ministria.  

 
Neni 28 

Transporti i lirë i udhëtarëve 
 
1. Transport i lirë i udhëtarëve, në transportin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, 

është transporti i grupit të njohur që më parë i udhëtarëve i krijuar me iniciativë të 
klientit apo agjensioneve turistike, pa hyrje dhe dalje të udhëtarëve përgjatë 
rrugëtimit, për të cilin relacioni, çmimi i transportit dhe kushtet e tjera përcaktohen 
me kontratë ndërmjet operatorit të transportit dhe porositësit të transportit.  

2. Transporti, nga paragrafi 1. i këtij neni, mund të bëhet si vajtje-ardhje dhe i rastit.  
2.1. transporti vajtje-ardhje në pajtim me këtë ligj, është:  
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2.1.1. transporti i grupeve të udhëtarëve të organizuara paraprakisht në 
shumë udhëtime nga vendnisja e njëjtë e deri te vendarritja e njëjtë; 

2.1.2. çdo grup udhëtarësh i cili ka bërë një udhëtim në shkuarje, kthehet 
në vendnisje me ndonjë ngasje të mëvonshme automjeti;  

2.1.3. udhëtimi i parë në kthim dhe i fundit në shkuarje, duhet të bëhet me 
automjet të zbrazët;  

2.1.4. transportet e tjera vajtje- ardhje.  
2.2. transport i rastit, në pajtim me këtë ligj është:  

2.2.1. transporti qarkor me dyer të mbyllura (dalja në piknik, udhëtimi 
turistik etj.), që fillon dhe mbaron në vendnisje, me ç’rast grupi i 
njëjtë i udhëtarëve transportohet me të njëjtin autobus në mbarë 
rrugën;  

2.2.2. transporti që përbëhet nga udhëtimi me automjet të plotë në shkuarje 
dhe nga udhëtimi me automjet të zbrazët në kthim;  

2.2.3. transporti që përbëhet nga udhëtimi me automjet të zbrazët në 
shkuarje dhe nga udhëtimi me automjet të plotë në kthim;  

2.2.4. transportet e tjera të rastit.  
3. Për kryerjen e transportit të lirë të udhëtarëve nevojitet leja nëse me marrëveshje 

ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.  
4. Përjashtimisht nga paragrafi 3. i këtij neni bënë nën-paragrafit 2.2.1. të këtij neni.  
 

Neni 29 
Dokumentet e nevojshme gjatë operimit në transportin rrugor vendor 

dhe ndërkombëtarë të udhëtarëve 
 
1. Gjatë transportit të rregullt ndër-urban të udhëtarëve operatori është i detyruar që 

në autobus të ketë këto dokumente;  
1.1. rendin e udhëtimit;  
1.2. fletëurdhëresën e rrugës;  
1.3. certifikatën e autobusit sipas licencës C apo D.  

2. Gjatë transportit të rregullt të udhëtarëve në transportin ndërkombëtarë operatori 
është i obliguar që në autobus të ketë këto dokumente:  
2.1. lejen dhe dokumentet përcjellëse të lejes në origjinal;  
2.2. fletëurdhëresën e rrugës;  
2.3. certifikatën e autobusit sipas licencës B apo D;  
2.4. certifikatën e shoferit (CPC).  

3. Gjatë transportit të lirë të udhëtarëve, operatori është i obliguar që në autobus të 
ketë këto dokumente:  
3.1. lejen dhe dokumentet përcjellëse të lejes në origjinal;  
3.2. fletudhëtimin e rrugës në origjinal të vërtetuar nga operatori dhe Policia 

Kufitare;  
3.3. certifikatën e autobusit sipas licencës “A”, “B”apo “D”;  
3.4. fletëurdhëresën e rrugës.  

4. Gjatë transportit të udhëtarëve sipas paragrafit 1., 2., dhe 3. të këtij neni operatori 
është i obliguar të ketë edhe dokumentet tjetra të përcaktuara me këtë ligj, aktet 
nënligjore dhe marrëveshjet ndërkombëtare.  
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Neni 30 
Fletudhëtimi 

 
1. Libri i fletudhëtimit është e domosdoshëm gjatë kryerjes së transportit të lirë të 

udhëtarëve.  
2. Librin e fletudhëtimeve për operatorin transportues vendor e lëshon Ministria nëse 

me marrëveshje ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.  
3. Ministri me akt nënligjor përcakton kushtet, kriteret, procedurën dhe tarifat për 

lëshimin e librit të fletudhëtimit.  
 

Neni 31 
Detyrimet e operatorit 

 
1. Operatori transportues është i detyruar që transportin ta kryen sipas dispozitave të 

këtij ligji dhe akteve nënligjore.  
2. Operatori i transportit është i detyruar që të shfrytëzoj stacionet e autobusëve që 

janë të licencuar nga Ministria dhe vendndaljet të cilat janë të sinjalizuara me 
shenja horizontale dhe vertikale dhe të dedikuar për transport ndër-urban:  
2.1. hyrja dhe dalja e udhëtarëve bëhet vetëm në stacionet e autobusëve dhe 

vend ndalimeve të destinuara dhe regjistruara në rendin e udhëtimit;  
2.2. operatori i transportit është i detyruar të ndalet në të gjitha vend ndaljet të 

cilat i ka të regjistruara në rendin e udhëtimit.  
3. Automjeti me të cilin kryhet transporti i rregullt i udhëtarëve duhet të ketë:  

3.1. në pjesën anësore të vënë emrin e operatorit transportues të udhëtarëve;  
3.2. në këndin e poshtëm të djathtë të xhamit (parafango) linjën me kohën e 

nisjes nga stacioni i nisjes dhe kohën e arritjes në stacionin e fundit, duke e 
shënuar me së paku tri vend ndalje të dedikuara për marrjen dhe zbritjen e 
udhëtarëve;  

3.3. orarin e udhëtimit, çmimoren dhe mbishkrimin mbi ndalimin e pirjes së 
duhanit e cila duhet të jetë e vendosur në vend të dukshëm në automjet.  

4. Automjeti duhet ti plotësojë kushtet tekniko-sanitare dhe higjienike.  
5. Automjeti duhet të plotësoj kushtet tekniko-eksploatuese.  
6. Operatori vendas është i detyruar që, për çdo fundvit kalendarik, t’ia dërgojë 

Ministrisë të dhënat për kilometrat e kaluara, numrin e udhëtimeve të bëra dhe të 
udhëtarëve të transportuar në njërin dhe në drejtimin tjetër, për vitin paraprak më 
së voni në afat tridhjetë (30) ditësh nga dita e kalimit të vitit paraprak.  

7. Operatori i transportit i cili bën transportin e rregullt publik në pajtim me kushtet 
dhe kapacitetet e disponueshme të automjeteve duhet të marrë përsipër për 
transportim çdo udhëtar apo mall të cilët sipas rregullave të veçanta nuk janë të 
përjashtuara nga transporti.  

8. Operatori i transportit është i detyruar që të informoj stacionin e autobusëve për 
fillimin e mbajtjes së linjës, pamundësinë e mbajtjes respektivisht për vonesa më të 
mëdha se pesëmbëdhjetë (15) minuta. 

9. Operatori i transportit nuk mund të ketë më tepër udhëtarë në autobus se sa që 
posedon ulëse. 
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Neni 32 
Transporti i Udhëtarëve me “Taksi” 

 
1. Transporti Taksi është transporti publik i personave në transportin jo të rregullt 

(jashtë linjor) rrugor për të cilin çmimi për rrugën e kaluar është që më parë i 
njohur dhe përcaktohet në bazë të taksimetrit sipas çmimores së shërbimeve.  

2. Çmimorja duhet të jetë e vërtetuar nga organi kompetent dhe e vendosur në vend të 
dukshëm brenda në automjet.  

3. Taksimetri duhet të jetë në gjendje të rregullt, atestuar dhe vulosur sipas kushteve 
të përcaktuara për taksimetër si dhe i vendosur në vend të dukshëm në automjet.  

4. Transportuesi që kryen transport taksi të udhëtarëve është i detyruar ti jep atij 
dëshminë për shërbimin e bërë e cila dëshmi përmban: regjistrimin e automjetit, 
relacionin, kohën e transportit, çmimin dhe nënshkrimin e transportuesit.  

5. Komuna do të nxjerr rregullore të veçantë për mënyrën e kryerjes së transportit të 
udhëtarëve me “taksi”.  

 
Neni 33 

Kryerja e transportit taksi 
 
1. Transporti taksi mund të kryhet vetëm me automjet me pesë (5) katër plus një 

(4+1) ulëse dhe i cili i ka së paku katër dyer. Dhe, për motoçikleta një plus një 
(1+1) ulëse por vetëm brenda qytetit.  

2. Automjeti sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk mund të ketë mjet për bartje 
(rimorkio ose gjysme-rimorkio).  

3. Transporti “auto-taksi”, është i ndaluar në territorin e Kosovës nga operatorët 
transportues “auto-taksi” të një shteti tjetër, nëse me marrëveshje bilaterale nuk 
është përcaktuar ndryshe.  

4. Drejtuesi i automjetit “taksi” nuk mund të qëndroj dhe as të marr udhëtarë në territorin 
e komunës në të cilën nuk është i regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë taksi.  

5. Transporti “Auto-taksi” zhvillohet brenda territorit të komunës në të cilën është i 
regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë taksi, transporti “Auto-taksi” mund të 
kryhet edhe jashtë territorit të komunës, në qoftë se transporti fillon në territorin e 
komunës në të cilën është i licencuar.  

6. Transporti i udhëtarëve me taksi në linjë të rregullt është i ndaluar.  
 

Neni 34 
Përvoja e domosdoshme e shoferit të automjetit taksi 

 
Personat që drejtojnë automjetin me të cilin kryhet transporti “taksi” përpos kushteve të 
përcaktuara me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi, duhet të kenë së paku pesë (5) vite 
përvojë në drejtimin e automjetit. 
 

Neni 35 
Transporti për nevoja vetanake 

 
1. Transporti për nevoja vetanake të udhëtarëve janë operacione që kryhen për qëllime 

jo-komerciale dhe jo-fitimprurëse nga një person fizik ose juridik, për te cilat: 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 318 

1.1. aktiviteti i transportit është vetëm një veprimtari ndihmëse për atë person 
fizik ose juridik, si dhe 

1.2. mjetet e përdorura janë pronë e atij personi fizik ose juridik, ose kanë qenë 
objekt i një kontrate mbi qiranë dhe drejtohen nga një anëtar i stafit të 
personit fizik apo juridik ose personi fizik ose vetë nga personeli i punësuar 
nga ai, ose të vënë në dispozicion të ndërmarrjes nën një detyrim 
kontraktua. 

2. Veprimtaria e transportit për nevoja vetanake i nënshtrohet marrjes së një 
autorizimi/certifikate, të lëshuar nga Ministria respektivisht Komuna, varësisht nga 
kompetencat që ushtrojnë në bazë të ligjit. 

3. Transporti për nevoja vetanake realizohet si transport brenda territorit të Kosovës 
dhe transport ndërkombëtarë. 
3.1. nëse transporti për nevoja vetanake kryhet në transportin ndërkombëtarë 

subjekti duhet të posedojë edhe lejen përkatëse nëse me marrëveshje 
ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe. 

4. Në autobusin me të cilin kryhet transporti për nevoja vetanake duhet të jetë i 
plotësuar regjistri i punëtorëve ose i personave tjerë i vërtetuar nga ana e pronarit 
(operatorit), ose ndonjë dëshmi tjetër për të drejtën e transportit së këtyre 
punëtorëve ose personave.  

5. Në të dy anët, ose në këndin e djathtë të poshtëm të xhamit mbrojtës të autobusit, 
me të cilët kryhet transporti i udhëtarëve për nevoja vetanake, duhet të jetë i 
shënuar mbishkrimi “Transporti për nevoja vetanake”.  

6. Ministri me akt nënligjor përcakton kushtet, kriteret, procedurat, tarifat dhe afatet 
për lëshimin e këtyre lejeve.  

 
Neni 36 

Transporti në kushte të jashtëzakonshme 
 
Ministria në kushtet e jashtëzakonshme nxjerr urdhëresë për transportin e detyruar të 
udhëtarëve në relacione të caktuara dhe periudhë të caktuar. 
 

Neni 37 
Stacionet e autobusëve 

 
Stacioni i autobusëve është objekti me infrastrukturën e saj përcjellëse për pranimin 
dhe përcjelljen e autobusëve sipas rendit të udhëtimit, hyrjen dhe zbritjen e udhëtarëve, 
shitjen dhe rezervimin e biletave për udhëtar, gardërobën, pajisjen për informimin e 
udhëtarëve dhe operatorëve të transportit si dhe shërbimet tjera që kanë të bëjnë me 
transportin e udhëtarëve dhe operatorët e transportit rrugor. 
 

Neni 38 
Kategorizimi i stacioneve të autobusëve 

 
1. Në varshmëri nga niveli i pajisjes dhe kualitetit të shërbimeve të përgjithshme do 

bëhet kategorizimi i stacioneve të autobusëve.  
2. Ministria me akt nënligjor, do të përcakton kushtet që duhet të plotëson stacioni i 
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autobusëve, mënyrën e punës, kategorizimin, mënyrën e mbajtjes së 
dokumentacionit si dhe detyrimet tjera të stacionit të autobusëve.  

3. Stacioni i autobusëve nën kushte të barabarta iu ofron shërbime të gjithë 
operatorëve transportues që kanë rendin e udhëtimit, lejen për transport 
ndërkombëtarë të regjistruar dhe vërtetuar në Ministri, sipas tarifës të përcaktuar 
nga Ministria bazuar në kategorinë e stacionit të autobusëve.  

4. Personat zyrtar të stacionit të autobusëve janë të detyruar që në vend të dukshëm të 
mbajnë kartelën identifikuese.  

 
Neni 39 

Detyrimet e stacioneve të autobusëve 
 
1. Stacioni i autobusëve nuk ofron shërbime për operatorët e transportit të cilët nuk 

kanë rendin e udhëtimit të regjistruar dhe vërtetuar nga Ministria nëse është fjala 
për transport ndër urban respektivisht leje për transport ndërkombëtarë.  

2. Stacioni i autobusëve duhet të ketë mbishkrimin “Stacioni i autobusëve” si dhe 
emërtimin e vendit ku gjendet stacioni.  

3. Stacioni i autobusëve është i detyruar që të mbajë librin e evidencës mbi hyrjen 
dhe daljen e autobusëve dhe për të njëjtën gjë të raportoj në Ministri në periudha 
tre (3) mujore.  
3.1. libri i evidencës mbi hyrjen dhe daljen e autobusëve duhet të ketë këto të 

dhëna:  
3.1.1. emrin e operatorit të transportit;  
3.1.2. emrin e linjës sipas rendit të udhëtimit;  
3.1.3. koha e shkuarjes dhe e ardhjes së autobusit;  
3.1.4. targat e regjistrimit të automjetit;  
3.1.5. fleturdheresën e rrugës(Nr. Serik).  

4. Me hyrjen ne fuqi të rendit të udhëtimit, stacioni i autobusëve është i detyruar të 
bëjë sistematizimin e të gjitha rendeve të udhëtimit sipas relacioneve, kohën e 
nisjes së autobusit nga stacioni i tij.  

5. Licencën për kryerjen e veprimtarisë së shërbimeve të stacionit të autobusëve e 
lëshon Ministri, nëse stacioni i autobusëve është i destinuar për kryerjen e 
shërbimeve në transportin ndër-urban dhe të jashtëm. Ndërsa për stacionet që janë 
të destinuara për kryerjen e shërbimeve të transportit urban licencën e lëshon 
Komuna.  

 
KREU III 

TRANSPORTI RRUGOR I MALLRAVE 
 

Neni 40 
 
Transporti rrugor i mallrave vendor dhe ndërkombëtar kryhet si transport i mallrave për 
nevoja vetanake (për llogari të vet) dhe transport i mallrave me qira dhe pagesë (për 
palë të tretë). 
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Neni 41 
Transporti i mallrave për nevoja vetanake 

 
1. Transporti i mallrave për nevoja vetanake konsiderohet transporti të cilin e kryen 

personi fizik apo juridik pa kompensim, nëse plotësohen kushtet si në vijim: 
1.1. malli i cili transportohet duhet të jetë në pronë të personit juridik apo fizik 

ose i shitur, i blerë, i dhënë apo i marrë me qira, i prodhuar, plotësuar ose 
riparuar nga personi juridik apo fizik i cili e kryen këtë transport për nevoja 
vetanake;  

1.2. qëllimi i transportit duhet të jetë nga ose deri tek personi juridik apo fizik i 
cili e kryen transportin për nevoja vetanake, për të transferuar mallin brenda 
ose jashtë selis së personit juridik apo vendqëndrimin e personit fizik i cili e 
kryen transportin për nevoja vetanake;  

1.3. mjetet me të cilat kryhet ky lloj transporti duhet të ngasin shoferët të 
punësuar tek personi juridik apo fizik ose vet personi fizik;  

1.4. mjetet duhet të jenë në pronësi të personit fizik apo juridik dhe të pajisur me 
certifikatë të mjetit,  

2. Operatori i transportit i cili posedon licencë për transport të mallrave për nevoja 
vetanake sipas këtij neni nuk ka të drejtë të aplikoj për tu pajisur me leje CEMT.” 

 
Neni 42 

Transporti i mallrave me qira dhe pagesë (për palë të tretë) 
 
1. Transporti i mallrave me qira dhe pagesë (për palë të tretë) kryhet në bazë të 

marrëveshjes më shkrim ose me gojë në mes të dërguesit dhe marrësit të mallit i 
cili kontrakton transportin e mallrave.  

2. Mjetet me të cilat kryhet ky lloj transporti duhet të ngasin shoferët të punësuar tek 
personi juridik apo fizik ose vet personi fizik  

3. Mjetet duhet të jenë në pronësi të personit fizik apo juridik dhe të pajisur me 
certifikatë të mjetit.  

 
Neni 43 

Lejet për transport ndërkombëtar për operatorët rezident në Kosovë 
 
1. Lejet për transport ndërkombëtar për operatoret rezident për transportin e mallrave 

kryhet në bazë të Lejes për transport ndërkombëtar, përveç nëse është përcaktuar 
me marrëveshje ndërkombëtare që transporti të kryhet pa leje.  

2. Ministri me akt nënligjor përcakton kushtet, procedurat, tarifat dhe mënyrën e 
dhënies dhe shpërndarjes së lejeve për operatorët rezident.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë përkatëse për financa përcakton lartësinë 
e kompensimit që duhet të paguaj operatori për marrjen e lejes.  
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Neni 44 
Lejet për transport ndërkombëtar për operatorët jorezident 

në territorin e Kosovës 
 
1. Leja për transport ndërkombëtar për operatoret jorezident për transportin e 

mallrave kryhet në bazë të lejes për transport ndërkombëtar, në qoftë se nuk është 
përcaktuar me marrëveshje ndërkombëtare që transporti të kryhet pa leje.  

2. Ministria përcakton dhe shkëmben numër të nevojshëm lejesh për një (1) vit 
kalendarik me organet kompetente të shteteve tjera.  

3. U ndalohet hyrja ne Kosovë operatorëve te transportit te vendeve te jashtme pa leje 
te posaçme, bilaterale, transite dhe për/nga vendet e treta, nëse me marrëveshje 
ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.  

4. Ministria me akt nënligjor do të përcakton kushte, procedurat, tarifat dhe mënyrën 
e shpërndarjes së lejeve për operatorët jo rezident.  

5. Transporti rrugor i mallrave brenda territorit te Kosovës nuk mund te realizohet 
nga transportues jo rezident të Kosovës (kabotazhi).  

6. Ndalohet transporti brenda dy pikave ne territorin e Kosovës me mjete te 
transportit ku mjeti tërheqës dhe rimorkio kane tabelat e regjistrimit te dy vendeve 
te ndryshme, nëse me marrëveshje ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.  

7. Nëse operatori jo rezident kryen transportin e mallrave me automjet tërheqës ose 
rimorkio me regjistrim në dy shtete të ndryshme, duhet të posedoj leje vetëm për 
Mjetin tërheqës (koka) sipas këtij neni.  

8. Leja për transportin e mallrave duhet të vërtetohet nga policia kufitare dhe 
operatori transportues është i detyruar që gjatë tërë qarkullimit në Kosovë ta ketë 
lejen në automjet.  

 
Neni 45 

Dokumentet e nevojshme gjatë transportit rrugor të mallrave vendor 
dhe ndërkombëtarë 

 
1. Gjatë transportit të mallrave operatori në automjet duhet të posedoj këto 

dokumente:  
1.1. për transport vendor në Kosovë:  

1.1.1. certifikata e automjetit (ekstrakt nga Licenca);  
1.1.2. fleturdheresën e rrugës.  

1.2. për transport ndërkombëtar:  
1.2.1. certifikata e automjetit (ekstrakt nga Licenca);  
1.2.2. fletëngarkesën CMR;  
1.2.3. lejen për transport ndërkombëtarë, nëse me marrëveshje 

ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe;  
1.2.4. fleturdheresën e rrugës;  
1.2.5. certifikatën e shoferit (CPC).  

2. Gjatë transportit të mallrave operatori në automjet duhet të posedoj edhe 
dokumentet tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet tjera nënligjore.  
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Neni 46 
Përjashtimet nga regjimi i lejeve 

 
1. Përjashtimisht nga dispozitat e nenit 43 dhe 44 të këtij ligji, leje për transportin e 

mallrave nuk nevojitet: 
1.1. për automjetet me peshë vetanake deri tre pikë pesë (3.5) tonelata dhe 

peshën më të madhe të lejuar gjashtë (6) tonelata përfshirë edhe ngarkesën;  
1.2. për transportin e automjeteve dhe rimorkiove të dëmtuara;  
1.3. për transportin e dërgesave postare;  
1.4. për transportin e eksponateve të destinuara për panaire dhe ekspozita;  
1.5. për transportin të materialit mjekësor apo materialit tjetër, si ndihma në rast 

fatkeqësish natyrore dhe lufte;  
1.6. për hyrje të automjetet të zbrazët për ndërrim automjeti defekt dhe marrje të 

sendeve përsipër për transportim nga automjeti defekt;  
1.7. për automjete të ndihmës teknike për tërheqje të automjeteve defekte 

(automjeteve serviso-riparuese);  
1.8. për automjetet që vijnë për servisim apo ndreqje në Kosovë, me kusht që të 

jenë të zbrazëta;  
1.9. për transportin e mallrave nga Aeroporti dhe për ne aeroport ne rast te 

ndonjë havarije dhe ndonjë aksidenti tjetër ose ne rast te aterrimit te 
aeroplanit për shkak te ndërrimit te detyrueshëm te marshues ose ne rast te 
anulimit te linjës ajrore;  

1.10. për transportin e kufomave;  
1.11. për transportin ne rast te shpërnguljes;  
1.12. për transportin e pajisjeve ndihmese dhe nevojave tjera për teatër, koncerte 

dhe paraqitjeve tjera kulturore, si cirku, si inqizimet e filmave si dhe 
inqizimet ne radio apo televizion;  

1.13. për transportin e zogjve dhe peshqve (te ri) për kultivim;  
1.14. për transportin e mallrave për çështje marketingu apo për ligjërata 

universitare.  
2. Për transportin nga paragrafi 1. i këtij neni, operatori i transportit duhet të ketë 

shkresat dhe dokumentacionin tjetër nga i cili mund të konstatohet se është fjala 
për transportin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 47 

Ndalimi i transportit te mallrave 
 
1. Ministri do të nxjerr urdhëresa për ndalimin e transportit të mallrave nëpër rrugët e 

Kosovës për rrugë të caktuara, lloje të caktuara dhe periudhë të caktuar. Ministria 
njofton opinion lidhur më nxjerrjen e një urdhërese të tillë.  

2. Ministri me akt nënligjor do të rregullon kushtet, procedurat, kriteret, për lëshimin 
e lejes si dhe organizimin e transportit të mallrave i cili transport i tejkalon 
standardet dhe peshën e përcaktuar me ligjet tjera.  
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KREU IV 
TERMINALI I MALLRAVE 

 
Neni 48 

Terminalet e mallrave 
 
1. Shërbimet e terminaleve të mallrave në pajtim me këtë ligj, janë pranimi dhe 

parkimi i automjeteve të mallrave, ofrimi i shërbimit të automjeteve dhe anëtarët e 
ekuipazhit, deponimi i mallrave dhe shërbimet tjera të kontraktuara në lidhje me 
transportin e mallrave.  

2. Terminalet e mallrave ofrojnë shërbime inter-modale në mënyrë specifike të 
ngarkimit, shkarkimit dhe deponimit të mallrave.  

3. Terminali i mallrave ka për detyrë t’ju ofrojë shërbime, me kushte të njëjta të 
gjithë operatorëve transportues.  

4. Për të filluar kryerjen e veprimtarisë së ofrimit të shërbimeve të Terminalit të 
mallrave, sipas këtij neni, lëshohet licenca.  

5. Ministria me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet, kriteret, procedurat tarifat dhe 
mënyrën e funksionimit të terminaleve të shërbimit inter- modal të mallrave.  

 
KREU V 

MBIKQYRJA DHE KONTROLLI 
 

Neni 49 
Mbikëqyrja dhe kontrolli në transportin rrugor 

 
Mbikëqyrjen dhe kontrollin mbi zbatimin e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra 
mbi bazë të tij, e bën Ministria (inspektorët e transportit rrugor), Komuna (inspektorët e 
transportit rrugor) dhe Policia e Kosovës brenda kompetencave te përcaktuar me këtë 
ligj. 
 

Neni 50 
Inspektimi në transportin rrugor 

 
1. Punët e inspektimit në transportin rrugor të udhëtarëve, mallrave, stacioneve të 

autobusëve dhe terminaleve të mallrave i kryejnë inspektorët e transportit rrugor të 
Ministrisë.  

2. Punët e inspektimit në transportin rrugor urban, urban periferik, mallrave dhe 
transportin auto taksi brenda territorit të komunës i bënë inspektori i transportit 
rrugor komunal dhe Policia e Kosovës (policia e trafikut) në kuadër të 
kompetencave të veta të përcaktuara me ligj.  

 
Neni 51 

Detyrimet e operatorit 
 
Operatori i transportit rrugor është i detyruar t’i paraqesë inspektorit tërë 
dokumentacionin e kërkuar dhe t’i krijojë atij të gjitha lehtësitë për ushtrimin e 
kompetencave sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore. 
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Neni 52 
Autorizimet e inspektorit të transportit rrugor 

 
1. Gjatë ushtrimit të detyrës inspektori i transportit rrugor është i autorizuar si vijon:  

1.1. inspektimin dhe kontrollimin e operatorëve të transportit rrugor të 
udhëtarëve, mallrave, stacioneve të autobusëve dhe terminaleve të mallrave 
a janë duke e ushtruar veprimtarinë e vet në pajtim me dispozitat e këtij 
Ligji dhe akteve nënligjore;  

1.2. inspekton dhe kontrollon të gjitha automjetet dhe ekuipazhin e transportit 
rrugor të udhëtarëve dhe mallrave, objektet tjera afariste, dokumentacionin 
dhe evidencat që i takojnë transportit rrugor;  

1.3. ndalojë përkohësisht:  
1.3.1. kryerjen e transportit nëse operatori apo personi fizik i cili kryen 

transportin për nevoja vetjake nuk përmbush kushtet e përcaktuara 
për kryerjen e transportit në qarkullimin rrugor;  

1.3.2. shfrytëzimin e automjetit, nëse nuk plotëson kushtet teknike-
eksploatuese, teknike-sanitare dhe higjienike;  

1.3.3. drejtimin e automjetit nëse drejtuesi i automjetit nuk posedon 
patentë – shoferin e kategorisë përkatëse;  

1.3.4. lëvizjen e mëtejme me automjet nëpër rrugët e Kosovës 
transportuesit të huaj duke e drejtuar në vendkalimin më të afërt 
kufitar, nëse nuk ka në automjet lejen e vlefshme;  

1.3.5. ofrimin e shërbimeve të stacionit, nëse stacioni i autobusëve apo 
terminali i mallrave nuk i përmbush kushtet e përcaktuara me ligj 
dhe akte tjera nënligjore;  

1.3.6. transportin e rregullt të udhëtarëve, nëse operatori transportues i 
huaj nuk kryen transportin në pajtim me këtë ligj dhe aktet 
nënligjore si dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.  

1.4. Të përjashtojnë automjetin nga qarkullimi në deri në dyzetetetë (48) orë:  
1.4.1. në qoftë se konstaton se operatori është duke kryer transportin 

rrugor të udhëtarëve dhe mallrave në kundërshtim me këtë ligj dhe 
aktet nënligjore;  

1.4.2. nëse nuk plotëson kushtet teknike-eksploatuese, teknike-sanitare dhe 
higjienike;  

1.4.3. në qoftë se konstaton se operatori është duke kryer transportin 
rrugor të udhëtarëve dhe mallrave me automjet të pa regjistruar.  

1.5. në qoftë se inspektori shqipton masën e dënimit të njëjtit operator për herë të 
dytë për shkaqet e përcaktuara nga nën-paragrafi 1.4. i këtij neni automjeti 
do të përjashtohet nga qarkullimi në kohëzgjatje deri në pesë (5) ditë;  

1.6. me rastin e përjashtimit të automjetit auto taksi, merret shenja taksi dhe leja 
përkatëse për ushtrimin e veprimtarisë;  

1.7. kur inspektori përjashton automjetin nga qarkullimi, merr vendim që 
automjeti i ndaluar të dërgohet në shpenzime të mbajtësit të licencës në 
vende të caktuara, nëse është e domosdoshme lidhur me këtë mund të 
kërkohet ndihma e Policisë së Kosovës;  

1.8. të urdhërojë operatorin për eliminimin e parregullsive në transportin rrugor 
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të udhëtarëve, mallrave, stacioneve të autobusëve dhe terminaleve të 
mallrave;  

1.9. të fillojë inicimin e procedurës për revokimin e licencës, lejes, rendit të 
udhëtimit, certifikatës së automjetit, certifikatës së shoferit (CPC), 
certifikatën e menaxherit(CPC);  

1.10. të fillojë inicimin e procedurës pranë gjykatës kompetente kur konstaton së 
operatori i transportit rrugor të udhëtarëve, mallrave, stacioneve të 
autobusëve dhe terminaleve të mallrave ka bërë shkelje të dispozitave të 
këtij ligji dhe akteve nënligjore;  

1.11. të nxjerrë vendim për:  
1.11.1. ndalimin e përkohshëm sipas nën-paragrafit 1.3. të këtij neni;  
1.11.2. përjashtimin e automjetit nga qarkullimi sipas nën-paragrafit 1.4. të 

këtij neni;  
1.11.3. për eliminimin e parregullsive sipas nën-paragrafit 1.5. të këtij neni.  

1.12. inspektorët e transportit rrugor në mënyrë periodike gjatë tërë vitit 
kalendarik bëjnë verifikimin e kushteve të licencës së operatorëve të 
transportit rrugor, terminaleve të mallrave, stacioneve të autobusëve po 
ashtu verifikimin e kushteve të lejes si dhe rendeve të udhëtimit.  

 
Neni 53 

Policia e trafikut 
 
Policia e trafikut rrugor autorizohet për zbatimin e dispozitave të neneve 29, 32, 33, 34, 
45 dhe 47 të këtij ligji me rastin e kryerjes së kontrollit të rregullt ne transportin rrugor. 
 

Neni 54 
Policia Kufitare 

 
1. Policia kufitare autorizohet që në vendkalimet kufitare të kontrollon që operatori i 

transportit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave a posedon lejen përkatëse dhe 
dokumentacionin e nevojshëm të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet nënligjore, apo 
me marrëveshjet ndërkombëtare.  

2. Nëse operatori i transportit nuk posedon lejen përkatëse dhe dokumentacionin e 
nevojshëm të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet nënligjore, apo me marrëveshjet 
ndërkombëtare, policia kufitare do të ndalojë hyrjen e automjetit në Kosovë apo 
daljen prej saj dhe për këtë do ta informon Ministrinë.  

3. Ministria, policisë kufitare u bën të njohura modelet e dokumenteve me të cilat 
duhet të jenë të pajisura mjetet e operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve dhe 
mallrave që kryejnë transport ndërkombëtarë dhe përparësitë e kalimit të tyre.  

4. Gjuha e dokumenteve përcaktohet në marrëveshjet në mes të Kosovës dhe vendeve 
tjera të nënshkruara në emër të Kosovës.  
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KREU VI 
REGJIMI I NGASJES DHE PUSHIMIT 

 
Neni 55 

Ngasja në ekip 
 
1. Mosha minimale e ngasësve që ofrojnë transport të mallrave është e përcaktuar si 

në vijim:  
1.1. për mjetet që përbëhen nga rimorkio apo gjysmë-rimorkio, pesha maksimale 

e autorizuar e të cilëve është më e vogël apo baras me shtatë pikë pesë (7.5) 
ton, mbi tetëmbëdhjetë (18) vjeç;  

1.2. për mjetet tjera, mbi njëzetenjë (21) vjeç.  
2. Ngasësit që kryejnë transportim të udhëtarëve duhet të jenë së paku njëzetenjë (21) 

vjeç. Ngasësit që kryejnë transport të udhëtarëve përmes linjave që tejkalojnë 
pesëdhjetë (50) km përreth pikave të zakonshme të ndalimit të mjetit duhet të 
përmbushin njërin nga kushtet në vijim:  
2.1. të kenë ushtruar për së paku një (1) vit aktivitetin e ngasësit që kryen 

transport mallrash për mjetet pesha maksimale e lejuar e të cilëve tejkalon 
tre pikë pesë (3.5) ton;  

2.2. të kenë ushtruar për së paku një (1) vit aktivitetin e ngasësit për transportim 
udhëtarësh në rrugëtime që nuk tejkalojnë pesëdhjetë (50) km përreth pikës 
së zakonshme të ndalimit të mjetit, apo llojeve tjera të shërbimeve të 
transportimit të udhëtarëve.  

 
Neni 56 

Koha e Ngasjes 
 
1. Kohëzgjatja e ngasjes ditore, e përkufizuar në këtë ligj, nuk tejkalon nëntë (9) orë. 

Ajo mund të zgjatet në maksimalisht dhjetë (10) orë, por jo më shumë se dy (2) 
herë gjatë javës.  

2. Kohëzgjatja e ngasjes javore, e përkufizuar në këtë ligj, nuk tejkalon pesëdhjete-
gjashtë (56) orë:  
2.1. kohëzgjatja e ngasjes totale të akumuluar gjatë dy (2) javëve të 

njëpasnjëshme nuk tejkalon nëntëdhjetë (90) orë;  
2.2. koha e ngasjes përbëhet nga e tërë kohëzgjatja e ngasjes e kryer ne çfarëdo 

territori;  
2.3. ngasësi e regjistron në formë të punës tjetër tërë kohën gjatë kryerjes të detyrave 

tjera, si dhe kohën e kaluar gjatë ngasjes së mjetit të përdorur për operacione 
komerciale që nuk bie në fushëveprim të këtij ligji, si dhe regjistron periudhat e 
disponueshmërisë. ky regjistrim futet manualisht në fletë të të dhënave apo fletë 
të shtypur apo me anë të futjes manuale të mjetit të inspektimit.  

 
Neni 57 

Ndërprerjet 
 
1. Pas ngasjes prej katër orë e gjysmë ngasësi merr një pauzë të pandërprerë prej së 

paku dyzetepesë (45) minutash, përveç nëse shfrytëzon pushim.  
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2. Kjo ndërprerje mund të zëvendësohet me anë të një ndërprerjeje prej 
pesëmbëdhjetë (15) minutash vijuar nga një ndërprerje prej së paku tridhjetë (30) 
minutash, ku që të dyja shpërndahen në kohën e ngasjes apo merren menjëherë pas 
saj, në atë formë që respektohet dispozita e paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Për qëllime të këtij neni, koha e pritjes dhe koha që nuk kalohet në ngasje, koha e 
kaluar në mjet, anije apo tren në lëvizje nuk konsiderohet si punë tjera por mund të 
cilësohet si “ndërprerje".  

4. Ndërprerjet e dallueshme sipas këtij neni nuk konsiderohen si pushim ditor.  
 

Neni 58 
Koha e pushimit 

 
1. Ngasësi e shfrytëzon kohën e pushimit ditor dhe javor të përkufizuar në këtë ligj.  
2. Në secilën periudhë kohore prej njëzetekatër (24) orëve pas përfundimit të kohës 

së pushimit ditor apo javor, ngasësi duhet të merr një kohë të re të pushimit ditor. 
Nëse një pjesë e pushimit ditor e që bie brenda asaj periudhe prej njëzetekatër (24) 
orëve është së paku nëntë (9) orë por më pak se njëmbëdhjetë (11) orë, koha e 
pushimit ditor në fjalë konsiderohet si kohë e shkurtuar e pushimit ditor.  

3. Pavarësisht nga paragrafi 2. sipas këtij neni, ngasësi i përfshirë në trajtimin e mjetit 
duhet të ketë shfrytëzuar periudhën e re të kohës së pushimit ditor prej së paku 
nëntë (9) orë në tridhjetë (30) orët pas përfundimit të pushimit ditor apo javor.  

4. Koha e pushimit ditor mund të zgjatet për t’u bërë kohë normale e pushimit javor 
apo kohë e pushimit të shkurtuar javor.  

5. Një ngasës nuk mund të shfrytëzojë më shumë se tri periudha të kohës së pushimit 
të shkurtuar ditor ndërmjet dy periudhave të pushimit javor.  

6. Gjatë dy (2) javëve të njëpasnjëshme, ngasësi shfrytëzon së paku:  
6.1. dy kohë normale të pushimit javor, apo;  
6.2. një kohë normale të pushimit javor dhe një kohë të shkurtuar të pushimit 

javor prej së paku njëzetekatër (24) orëve. megjithatë, koha e shkurtuar 
kompensohet përmes kohës së barabartë të pushimit të shfrytëzuar si tërësi 
para përfundimit të javës së tretë pas javës në fjalë;  

6.3. koha e pushimit javor fillon më së voni në fund të gjashtë periudhave të 
njëzetekatër (24) orëve duke marrë parasysh kohën e mëparshme të 
pushimit javor.  

7. Pavarësisht nga paragrafi 6. nën-paragrafi 6.1. sipas këtij neni ngasësi që ofron 
vetëm një shërbim të transportit ndërkombëtar të udhëtarëve, ndryshe nga ai i 
rregullt, mund të shtyjë kohën e tij të pushimit javor për më së voni deri në fund të 
periudhës njëzetekatërorëshe (24) të kaluar pas kohës së mëparshme të pushimit 
javor me kusht që:  
7.1. shërbimi zgjat së paku njëzetekatër (24) orë të njëpasnjëshme ndryshe nga ai 

në të cilin ka filluar shërbimi, dhe pas shfrytëzimit të përjashtimit, ngasësi 
merr:  
7.1.1. dy periudha kohore të pushimit normal javor, apo;  
7.1.2. një periudhë kohore normale të pushimit javor dhe një periudhë të 

shkurtuar të pushimit javor prej së paku njëzetekatër (24) orëve. 
shkurtimi në çdo rrethanë kompensohet me një periudhë të njëjtë 
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pushimi të marrë si tërësi para fundit të javës së tretë të periudhës së 
tretë të përjashtimit;  

7.1.3. automjeti është i pajisur me takograf digjital konform me ligjin ne 
fuqi, nëse shteti ku automjeti është regjistruar ka filluar t`a 
shfrytëzojë atë katër (4) vite me pare;  

7.1.4. pas 1 janarit 2014, në rast të ngasjes ndërmjet orës 22.00 dhe 06.00, 
mjeti do të ngaset ose nga ana e një ekuipazhi, por periudha e 
ngasjes do të shkurtohet në tri (3) orë.  

7.2. çdo ngasës që merr pjesë në ekuipazh shfrytëzon pushim javor prej së paku 
dyzetepesë (45) orëve. kjo kohë mund të shkurtohet në së paku njëzetekatër 
(24) orë (kohë e shkurtuar e pushimit javor). megjithatë, çdo shkurtim 
kompensohet me periudhë të barabartë pushimi të shfrytëzuar si tërësi së 
paku gjatë javës së tretë pas javës kur është bërë shkurtimi. koha e pushimit 
javor fillon së paku në fund të gjashtë periudhave njëzetekatërorëshe (24), 
nga periudha e mëparshme e pushimit javor. 

8. Çdo pushim i marrë me anë të kompensimit të pushimit javor bashkohet me një 
tjetër kohë pushimi prej së paku nëntë (9) orëve.  

9. Nëse një ngasës dëshiron, koha e pushimit ditor dhe koha e shkurtuar e pushimit 
javor, e marrë jashtë pikës së ndalimit, mund të shfrytëzohet brenda mjetit, me 
kusht që mjeti në fjalë është i pajisur me krevat të përshtatshme për secilin ngasës, 
siç është paraparë nga prodhuesi gjatë planifikimit të mjetit dhe mjeti duhet të jetë i 
palëvizshëm.  

10. Koha e pushimit javor që bie ndërmjet dy (2) javëve mund të llogaritet në cilëndo 
javë, por jo në të dyja.  

 
Neni 59 

Përjashtimet nga koha e pushimit 
 
1. Nëse një ngasës shoqëron një mjet që transportohet përmes feribotit (anijes) apo 

trenit dhe shfrytëzon pushimin normal ditor, ajo mund të ndërpritet më së shumti 
dy herë nga një aktivitet tjetër, me kusht që të përmbushen kushtet si në vijim:  
1.1. një pjesë e pushimit ditor të shfrytëzuar në tokë duhet të merret para apo 

pasi që pushimi ditor të jetë shfrytëzuar në anije apo tren;  
1.2. periudhat ndërmjet dy pjesëve të pushimit ditor duhet të jenë sa më të 

shkurtra që është e mundur dhe në asnjë rast nuk mund të jetë më e gjatë 
sesa një orë para ngarkimit apo pas zbarkimit, përfshirë këtu formalitetet 
doganore në operacionet e ngarkimit dhe zbarkimit;  

1.3. gjatë të gjitha pjesëve të pushimit ditor, ngasësi duhet të ketë ne dispozicion 
një shtrat.  

2. Çdo kohë e kaluar në udhëtim drejt një lokacioni për të marrë përsipër mjetin 
brenda fushëveprimit të këtij ligji, apo për ta kthyer atë, nëse mjeti nuk është as në 
shtëpi dhe as në qendrën operative të punëdhënësit të ngasësit, ku gjendet pika e 
zakontë e ndalimit, nuk llogaritet si pushim apo pauzë përveç nëse ngasësi është në 
anije apo tren dhe ka qasje në fjetje të përshtatshme.  

3. Çdo kohë e ngasësit e kaluar në ngasje të një mjeti që nuk është brenda 
fushëveprimit të këtij ligji në drejtim të mjetit brenda fushëveprimit të këtij ligji, 
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apo gjatë kthimit, dhe që nuk është shtëpia e ngasësit dhe as qendra operative e 
punëdhënësit e cila është pika e rëndomtë e ndalimit të ngasësit, do të regjistrohet 
si “punë tjera".  

 
Neni 60 

Shmangiet 
 
1. Me kusht që nuk e cenon sigurinë rrugore dhe që i lejohet arritja e një ndalimi të 

përshtatshëm, ngasësi mund ti shmanget këtij ligji nëse është e nevojshme për të 
ofruar siguri të personave, mjetit apo ngarkesës së tij.  

2. Ngasësi duhet të cekë natyrën dhe qëllimin e shmangies në një fletë të të dhënave 
apo në fletë të shtypur të aparatit të kontrollit apo në regjistër të shërbimit, më së 
voni në kohën e arritjes në vendndalimin e përshtatshëm apo para saj.  

 
KREU VII 

APARATI I KONTROLLIT 
 

Neni 61 
Pajisjet e Mjetit 

 
1. Të gjitha mjetet e listuara në nenin 87 të këtij ligji dhe të regjistruara në territorin e 

Kosovës duhet të pajisen me aparat kontrolli në pajtueshmëri me dispozitat e këtij ligji. 
2. Aparati i kontrollit, sipas përkufizimit në këtë ligj, për sa i përket kushteve të 

ndërtimit, instalimit, operimit dhe kontrollit të tij, duhet t’i përmbushin kërkesat e 
këtij ligji dhe aktet nënligjore që burojnë nga ky ligj.  

3. Aparati i kontrollit në pajtueshmëri me Rregulloren e Këshillit (EEC) nr. 3821/85 
të datës 20 dhjetor 1985 për kushtet e ndërtimit, instalimit, operimit dhe 
kontrollimit të tij konsiderohet së është në pajtueshmëri me kërkesat e këtij ligji 
dhe aktet nënligjore që dalin nga ky ligj.  

4. E njëjta aplikohet për aparatin sipas Marrëveshjes Evropiane për Punën e 
ekuipazheve të mjeteve të angazhuar në Transportin Rrugor Ndërkombëtar 
(AETR) në kuptim të kushteve të ndërtimit, instalimit, operimit dhe kontrollimit.  

 
Neni 62 

Homologimi 
 
Aparati i kontrollit i instaluar në mjete transportuese të përkufizuar sipas nenit 2 të këtij ligji 
duhet të përmbajnë shenjën e homologimit të lëshuar nga njëra palë kontraktuese e 
Marrëveshjes Evropiane që ka të bëjë me Punën e ekuipazheve të angazhuar në Transportin 
Rrugor Ndërkombëtar (AETR), dhe pllakën e instalimit sipas nenit 11 të këtij Akti. 
 

Neni 63 
Instalimi dhe inspektimi i aparatit të kontrollit 

 
1. Instaluesit apo punëtoritë e licencuara dhe të aprovuara për këtë qëllim nga 

autoriteti kompetent Ministria janë të vetmit që lejohen që të kryejnë instalimin 
dhe riparimin e pajisjeve të inspektimit.  
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2. Kohëzgjatja e vlefshmërisë administrative të kartelave të punëtorive dhe 
instaluesve të licencuar nuk mund të jetë më e gjatë se një (1) vit.  

3. Në rast të ripërtëritjes, dëmtimit, mosfunksionimit, humbjes apo vjedhjes së 
kartelës së lëshuar për punëtoritë dhe instaluesit, autoriteti kompetent ofron kartelë 
zëvendësuese brenda pesë (5) ditëve të punës pas pranimit të kërkesës së 
hollësishme për këtë qëllim.  

4. Nëse lëshohet një kartelë e re për ta zëvendësuar një të vjetër, kartela e re ka 
numrin e njëjtë të informatave të punëtorisë, mirëpo indeksi rritet për një njësi. 
Autoriteti lëshues mban një regjistër të kartelave të humbura, të vjedhura apo 
defektive.  

5. Autoriteti kompetent ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për t’i ikur rreziqeve të 
falsifikimit të kartelave të shpërndara për montuesit dhe punëtoritë e aprovuara.  

6. Montuesi apo punëtoria e aprovuar do të vendosin një shenjë speciale në mbylljen 
e plumbuar të tij në pajisjen e kontrollit si dhe i fut të dhënat elektronike të sigurisë 
që mundëson kontrolle autentike. Autoriteti kompetent Ministria mbanë një 
Regjistër të Shenjave të Regjistruara (Trademark) dhe të dhënave elektronike të 
sigurisë që përdoren, si dhe për kartelat e punëtorive dhe montuesve të aprovuar.  

7. Autoritetet kompetente të Kosovës mund të informojnë Palët kontraktuese të 
AETR me listën e montuesve të aprovuar apo punëtorive si dhe rreth kartelave të 
lëshuara për ta dhe kopje të brendeve dhe informatave të nevojshme që kanë të 
bëjnë me të dhënat elektronike të sigurisë që përdoren.  

8. Pajtueshmëria e instalimit të pajisjes së kontrollit me kërkesat e këtij ligji 
dëshmohet nga pllaka e instalimit.  

9. Bllombat mund të largohen nga montuesit apo punëtoritë e aprovuara nga 
autoritetet kompetente në pajtueshmëri me dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni.  

10. Ministria është organ kompetent për lëshimin e kartelave të punëtorive (serviseve), 
ngasësve, kompanive transportuese dhe organeve të kontrollit për tahograf digjital 
në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme.  

11. Përjashtimisht nga paragrafi 10. të këtij neni, Ministria mund të autorizoj ndonjë 
subjekt juridik publik apo privat për lëshimin e kartelave për përdorimin e 
tahografit digjital. 

12. Ministria me akt nënligjor do të përcaktoj kushtet, kriteret, procedurat, tarifat dhe 
rregullat tjera për lëshimin e kartelave të cekura në paragrafin 10. të këtij neni.  

13. Ministria me akt nënligjor përcakton kushtet, kriteret, procedurat, tarifat si dhe 
rregullat tjera sa i përket licencimit të punëtorive (serviseve) të tafografeve.  

 
Neni 64 

Kushtet e shfrytëzimit 
 
1. Punëdhënësi dhe ngasësit sigurojnë funksionimin e duhur dhe përdorimin adekuat 

të pajisjes së kontrollit, si dhe të kartelës së ngasësit nëse ngasësi kërkohet të 
drejtojë mjetin e pajisur me pajisje të kontrollit tahograf digjital.  

2. Punëdhënësi lëshon për ngasësit e mjeteve të pajisur me pajisje regjistrimi tahograf 
analog një numër të mjaftueshëm të fletëve të të dhënave, duke pasur parasysh 
natyrën personale të këtyre fletëve, kohëzgjatjen e shërbimit dhe detyrimin për 
ndërrimin eventual të fletëve të dëmtuara apo atyre të marra nga zyrtari për 
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kontroll.  
3. Punëdhënësi lëshon për ngasësit vetëm fletë të modelit të aprovuar të përshtatshëm 

për përdorim në pajisjen e instaluar në mjet.  
4. Në rast se mjeti është i pajisur me aparat kontrolli tahograf digjital, punëdhënësi 

dhe ngasësi sigurojnë se, duke pasur parasysh kohëzgjatjen e shërbimit, shtypja 
sipas kërkesës mund të bëhet në mënyrë adekuate në rast të kontrollit.  

5. Kompania mban, në renditje kronologjike dhe në formë të lexueshme, fletët e të 
dhënave dhe letrat e shtypura secilën herë që ato shtypen në pajtim me nenin 69 të 
këtij ligji, për së paku një (1) vit pas përdorimit të tyre, dhe ngasësve që kërkojnë 
një gjë të tillë u ofron kopje. Gjithashtu, kompania i jep ngasësve kopje të të 
dhënave të shkarkuara nga kartelat e ngasësve, në rast se ato kërkohen, si dhe 
versionet e shtypura të këtyre kopjeve. Fletët e të dhënave, letrat e shtypura dhe të 
dhënat e shkarkuara paraqiten apo dorëzohen me kërkesë te zyrtari i autorizuar 
inspektues.  

6. Çdo operator transportues që përdor mjetet e pajisura me pajisje të kontrollit të 
cilat nuk bien në fushëveprimin e këtij ligji:  
6.1. siguron se të gjitha të dhënat shkarkohen nga njësia në mjet dhe nga kartela 

e ngasësit rregullisht sipas kërkesës së autoritetit kompetent dhe se të gjitha 
të dhënat relevante shkarkohen më shpesh për të siguruar se janë shkarkuar 
të gjitha aktivitetet e kryera nga ajo ndërmarrje apo për të;  

6.2. siguron se të gjitha të dhënat të shkarkuara nga njësia e mjetit dhe kartela e 
ngasësit mbahen për së paku dymbëdhjetë (12) muaj pas regjistrimit dhe se 
nëse një zyrtar inspektimi i kërkon ati, ato të dhëna janë të qasshme, qoftë 
drejtpërsëdrejti apo nga largësia, në lokalet e kompanisë.  

7. Kartela e ngasësit lëshohet me kërkesë të ngasësit, nga autoriteti kompetent i 
shtetit të banimit të tij të zakonshëm.  

8. Për qëllime të këtij ligji, termi banim i zakonshëm nënkupton vendin në të cilin 
personi jeton zakonisht, d.m.th. ka banuar për së paku njëqindetetëdhjetepesë (185) 
ditë kalendarike në vit, për arsye personale dhe profesionale apo, në rast të personit 
pa lidhje profesionale për shkak të arsyeve personale të cilat tregojnë lidhje të 
afërta ndërmjet të fundit dhe vendin ku personi jeton:  
8.1. megjithatë, banimi i zakonshëm i një personi lidhjet profesionale të të cilit 

janë në një vend tjetër nga lidhjet e tij personale dhe i cili rrjedhimisht duhet 
të banojë në vende të ndryshme që ndodhen në një apo më shumë shtete 
Palë Kontraktuese në AETR supozohet të jetë vendi i lidhjeve personale, me 
kushte që kthehet rregullisht. Ky kusht i fundit nuk është i detyrueshëm për 
ata persona që jetojnë në shtet kontraktues të AETR për kryerjen e një 
detyre me afat fiks; 

8.2. ngasësit ofrojnë dëshmi të vendit të tyre të banimit të zakonshëm përmes 
mënyrave të ndryshme, përfshirë letërnjoftimit apo një dokumenti tjetër të 
vlefshëm;  

8.3. ngasësit sjellin dëshminë ne vendin e rezidencës se tyre te zakonshme, me te 
gjitha mënyrat, posaçërisht me ane te letërnjoftimit te tyre, apo çfarëdo 
dokumenti tjetër te vlefshëm. Nëse autoritetet kompetente për lëshimin e 
kartelës kanë dyshime për vlefshmërinë e deklarimit të banimit të 
zakonshëm në pajtueshmëri me nën-paragrafin 8.2. të këtij neni apo për disa 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 332 

kontrolle specifike, ata mund të kërkojnë elemente të ndryshme informatash 
apo dëshmi shtesë;  

8.4. autoritetet përgjegjëse për lëshimin e kartelave, për aq sa është e mundur, 
sigurojnë që aplikuesi nuk është zotërues ekzistues i kartelës së vlefshme të 
ngasësve.  

9. Autoriteti kompetent personalizon kartelën e ngasësit në pajtueshmëri me 
dispozitat e këtij ligji dhe akteve nënligjore që dalin nga ky ligj:  
9.1. vlefshmëria e kartelës së ngasësit nuk mund të jetë më e gjatë se pesë (5) 

vite, ngasësi mund të ketë në posedim vetëm një kartelë të vlefshme. ai 
është i autorizuar të shfrytëzojë vetëm kartelën e tij të personalizuar. nuk 
mund të shfrytëzohet kartela e dëmtuar apo e skaduar;  

9.2. nëse lëshohet një kartelë e re për ngasësin për të zëvendësuar të vjetrën, 
kartela e re përmban numrin e njëjtë serik të kartelës së ngasësit, mirëpo 
indeksi rritet për një. Autoriteti i lëshimit, mban regjistër të kartelave të 
lëshuara, të vjedhura, të humbura apo që nuk funksionojnë;  

9.3. në rast të dëmtimit, mosfunksionimit, humbjes apo vjedhjes së kartelës së 
ngasësit, autoriteti ofron një kartelë zëvendësuese brenda pesë (5) ditëve të 
punës pas pranimit të kërkesës për këtë qëllim;  

9.4. në rast të aplikimit për ripërtëritje të kartelës, data e vlefshmërisë e së cilës 
është duke skaduar, autoriteti siguron një kartelë të re para datës së duhur 
me kusht që kërkesa të jetë dorëzuar brenda afateve kohore të përcaktuar në 
nenin 65 paragrafi 4. të këtij ligji.  

10. Kartelat e ngasësit lëshohen vetëm për aplikuesit të cilët i nënshtrohen dispozitave 
të këtij ligji;  

11. Kartela e ngasësit është personale. Gjatë kohëzgjatjes së vlefshmërisë së saj 
administrative ajo nuk mund të jetë objekt i tërheqjes apo pezullimit për asnjë 
arsye, përveç nëse autoriteti kompetent konsideron se kartela është falsifikuar, nëse 
ngasësi përdor kartelë pa qenë zotërues ligjor i saj, apo nëse kartela është siguruar 
në bazë të deklaratave të rrejshme dhe/apo dokumenteve të falsifikuara. Nëse masa 
e pezullimit apo tërheqjes ndërmerret kundër ngasësit, kartela e të cilit është 
lëshuar nga pala kontraktuese e AETR, autoriteti kompetent në Kosovë e dërgon 
kartelën te autoritetet e palës kontraktuese në AETR që e ka lëshuar kartelën në 
fjalë, duke i cekur arsyet për këtë veprim.  

12. Për derisa një posedues i kartelës se vlefshme te ngasësit e ka fiksuar rezidencën e 
tij te zakonshme ne Kosovë, ai mund të kërkojë shkëmbimin e kartelës së tij me një 
kartelë tjetër ekuivalente. Ajo i takon autoritetit kompetent ne Kosovë i cili e bën 
shkëmbimin për t`a verifikuar në rast nevoje nëse kartela e prezantuar është në fakt 
ende e vlefshme.  

13. Autoriteti kompetent që e kryen këmbimin e kthejnë kartelën e vjetër autoritetit që 
e ka lëshuar atë dhe i cekin arsyet për këtë veprim.  

14. Nëse autoriteti kompetent në Kosovë e zëvendëson apo këmben kartelën e 
ngasësit, zëvendësimi apo këmbimi, si dhe zëvendësimet apo ripërtëritjet pasuese 
do të regjistrohen te ky autoritet kompetent.  

15. Autoritetet kompetente do t’i marrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar 
rrezikun e falsifikimit të kartelave të ngasësit. 

16. Autoritet kompetente sigurojnë se të dhënat e nevojshme për të zbatuar 
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respektimin e këtij ligji, të regjistruara dhe ruajtura në pajisjet për regjistrim ruhen 
për së paku treqind e gjashtëdhjetë e pesë (365) ditë pas datës së regjistrimit dhe 
mund të vihen në dispozicion në kushte që sigurojnë sigurinë dhe saktësinë e 
këtyre të dhënave.  

17. Autoritetet kompetente i marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar se 
veprimet e rishitjes apo dekomisionimit të pajisjes së kontrollit nuk dëmtojnë 
aplikimin e duhur të këtij paragrafi.  

 
Neni 65 
Ngasësit 

 
1. Ngasësit nuk përdorin fletë të të dhënave apo kartela të ndyra apo të dëmtuara. Për 

këtë qëllim, fletët apo kartela e ngasësit duhet të mbrohet në mënyrë adekuate.  
2. Në rast të dëmtimit të një flete apo kartelës së ngasësit që përmban regjistra, 

ngasësit e bashkëngjisin fletën apo kartelën e dëmtuar në një fletë rezervë apo 
fletën që përdoret për ta zëvendësuar atë.  

3. Në rast të dëmtimit, mosfunksionimit, humbjes apo vjedhjes së kartelës së ngasësit, 
ngasësit duhet të kërkojnë zëvendësim, brenda shtatë (7) ditëve kalendarike, nga 
autoritetet kompetente në të cilën e kanë banimin e tyre të zakonshëm.  

4. Në rast se ngasësit dëshirojnë të ripërtërijnë kartelën e tyre të ngasësit, ata duhet të 
aplikojnë tek autoritetet kompetente në të cilën e kanë banimin e zakonshëm jo më 
vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë para skadimit të datës së kartelës.  

5. Ngasësit përdorin fletë të të dhënave apo kartela të ngasësit çdo ditë që ata ngasin, 
prej momentit që ata marrin mjetin nën drejtim. Fleta e të dhënave apo kartela e 
ngasësit nuk tërhiqet para fundit periudhës ditore të punës, përveç nëse ajo tërheqje 
është e autorizuar. Asnjë fletë të të dhënave apo kartelë ngasësi nuk mund të 
përdoret për një periudhë kohore më të gjatë sesa për atë që është synuar. Nëse në 
kabinë të mjetit me aparat kontrolli tahograf digjital gjenden më shumë se një 
ngasës, ata sigurojnë se kartela e tyre është futur në vendin e saktë në takograf.  

6. Nëse, për shkak të largësisë nga mjeti, ngasësit nuk mund ta përdorin aparatin e 
montuar në mjet:  
6.1. nëse mjeti është i pajisur me aparat kontrolli tahograf analog, shënohet në 

fletën e të dhënave në mënyrë të lexueshme dhe pa ndyrësi, me dorë apo 
automatikisht, apo përmes mënyrave tjera, apo; 

6.2. nëse mjeti është i pajisur me aparat kontrolli tahograf digjital, mbishkruhet 
në kartelën e ngasësit me anë të funksionit të futjes manuale të shënimeve 
që është në dispozicion në aparat. 

7. Ngasësit mbajnë në fletë të të dhënave ndryshimet e nevojshme kur në mjet janë 
më shumë se një ngasës.  

8. Ngasësit janë të detyruar të:  
8.1. sigurojnë konsistencë ndërmjet kohës së regjistruar në fletë dhe kohës 

ligjore të shtetit të regjistrimit të mjetit;  
8.2. operojnë me pajisjet kaluese që mundësojnë regjistrimin ndaras dhe të 

dallueshëm të periudhave kohore.  
9. Çdo palë kontraktuese mund të lejojë, për fletët e regjistrimit që përdoren në mjetet 

e regjistruara në territorin e tyre, që periudha kohore të regjistrohen nën shenjën 
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sipas përkufizimit në paragrafin 8. të këtij neni.  
10. Çdo anëtar i ekuipazhit duhet të mbajë në fletë të regjistrimit informatat në vijim:  

10.1. emrin dhe mbiemrin në fillim dhe në fund të përdorimit të fletës;  
10.2. datën dhe vendin në fillim dhe në fund të përdorimit të fletës;  
10.3. numrin e targës së regjistrimit të mjetit të caktuar te ngasësi, para se të 

regjistrohet udhëtimi i parë në fletë dhe pastaj, në rast të ndërrimit të mjetit, 
gjatë përdorimit të fletës;  

10.4. leximin e rrugëmatësit (odometrit):  
10.4.1. para udhëtimit të parë të regjistruar në fletë;  
10.4.2. në fund të udhëtimit të fundit të regjistruar në fletë;  
10.4.3. në rast të ndërrimit të mjetit gjatë ditës së punës (mjetin në të cilin 

është caktuar ngasësi dhe mjetin në të cilin do të caktohet).  
10.5. nëse është e nevojshme, kohën e ndërrimit të mjetit.  

11. Ngasësi fut në aparatin e kontrollit simbolin e shtetit në të cilin ai fillon dhe shtetit 
në të cilin përfundon periudhën e tij ditore të punës.  

12. Futjet e mësipërme të të dhënave aktivizohen nga ngasësi, si dhe mund të futen 
manualisht apo automatikisht nëse testuesi është i lidhur në sistemin e pozicionimit 
satelitor. Tridhjetepesë (35) simbolet e përdorur për takografin digjital. 
Tridhjetegjashtë (36) simbolet e përdorur për takografin digjital. Tridhjeteshtatë 
(37) simbolet e përdorur për takografin digjital. Tridhjetetetë (38) simbolet e 
përdorur për takografin digjital.  

13. Aparati i kontrollit i (tahograf analog) duhet të jetë i punuar ashtu që t’u lejojë 
zyrtarëve të zbatimit të ligjit të lexojnë, pas hapjes së mundshme të aparatit, pa 
deformim të përhershëm, dëmtim apo ndotje, fletët e regjistrimit që kanë të bëjnë 
me nëntë orët e fundit para kohës së kontrollit. Aparatet duhet të jenë të dizajnuar 
ashtu që të lejojnë verifikimin, pa kapje të kutisë, se a janë duke u bërë 
regjistrimet.  

14. Kur ngasësi drejton mjet të pajisur me pajisje të kontrollit (tahograf analog), ai 
duhet që organit kompetent ti ofrojë:  
14.1. fletët e të dhënave për javën aktuale dhe ato të përdorura nga ngasësi gjatë 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve të mëparshme kalendarike;  
14.2. kartelën e ngasësit, nëse ai është bartës i një kartele të tillë;  
14.3. çdo të dhënë manuale dhe të shtypur të javës aktuale dhe të pesëmbëdhjetë 

(15) ditëve të mëparshme kalendarike siç është paraparë në këtë ligj. Nga 
data e aplikimit e përkufizuar në nenin 64 të të këtij ligji, periudhat e 
referuara në nën-paragrafët 14.1. dhe 14.2. të këtij neni do të mbulojë ditën 
aktuale si dhe njëzetetetë (28) ditët e mëparshme kalendarike.  

15. Kur ngasësi drejton mjetin që është i pajisur me pajisje të regjistrimit të të dhënave 
(tahograf digjital) ai, në bazë të kërkesës te organeve kontrolluese, duhet të 
paraqesë:  
15.1. kartelën e ngasësit bartës i së cilës është vetë ai;  

15.1.1. çdo të dhënë të shënuar me dorë dhe çdo material të shtypur për 
javën aktuale dhe për pesëmbëdhjetë (15) ditët e mëparshme 
kalendarike siç përshihet në këtë marrëveshje;  

15.1.2. fletët me të dhëna që korrespondojnë me të njëjtën periudhë si ajo e 
mbuluar në paragrafin e mëparshëm gjatë se cilës ai e ka ngarë 
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mjetin e pajisur me pajisje për regjistrimin e të dhënave tahograf 
analog. 

15.2. nga data e aplikimit e përkufizuar në nenin 64 të këtij ligji, periudhat e 
referuara në nën-paragrafin 15.1.1. mbulojë ditën aktuale dhe njëzetetetë 
(28) ditët e mëparshme kalendarike. 

16. Ndalohet falsifikimi, fshirja apo shkatërrimi i të dhënave të regjistruara në fletën e 
të dhënave, të dhënave të ruajtura në mjetin kontrollues apo kartelën e ngasësit, 
dhe fletët e shtypura nga pajisja e kontrollit tahograf digjital. Është gjithashtu e 
paligjshme që të manipulohet pajisja e kontrollit, fleta e të dhënave apo kartela e 
ngasësit dhe/apo fletët e shtypura me qëllim të falsifikimit të të dhënave, bërjes së 
tyre të paqasshme apo shkatërrimit të tyre. Asnjë pajisje për kryerjen e 
manipulimeve të përmendura më lart nuk lihet në kabinën e mjetit. 

 
Neni 66 

Prishja dhe mosfunksionimi i pajisjes kontrolluese 
 
1. Në rast të prishjes apo mosfunksionimit të pajisjes kontrolluese, punëdhënësi duhet 

ta riparojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur përmes instaluesve apo punëtorive 
të regjistruara. Nëse kthimi në seli nuk mund të bëhet më shpejt se për një (1) javë 
nga dita e prishjes apo zbulimit të defektit, riparimi duhet bërë përgjatë rrugëtimit. 
Palët kontraktuese duhet t’ua bëjnë të mundur autoriteteve kompetente ndalimin e 
përdorimit të mjetit në rast se prishja nuk është sanuar sipas kushteve të 
përcaktuara më lartë.  

2. Gjatë periudhës së prishjes apo mosfunksionimit të pajisjes kontrolluese, ngasësit 
duhet t’i raportojnë treguesit kohor, pasi që ata nuk ruhen dhe nuk shtypen në 
mënyrë të rregullt në pajisje, në listë regjistruese apo në një listë të përkohshme që 
i bashkëngjitet listës regjistruese apo kartelës së ngasësit, në një raport në të cilin 
paraqiten elementet identifikuese (emri dhe numri i patentës së ngasësit dhe numri 
i kartelës së ngasësit) dhe i cili nënshkruhet nga ata.  

3. Në rastet kur kartela e ngasësit dëmtohet, nuk punon, humbet apo nuk është në 
posedim të ngasësit, ngasësi është i detyruar:  
3.1. që në fillim të rrugëtimit të shtyp detajet e mjetit që ai nget dhe t’i bëjë ato 

t’i paraqesë në vend të dukshëm:  
3.1.1. informatat e detajuara identifikuese mbi ngasësin (emrin, numrin e 

kartelës apo patentës), dhe nënshkrimin e tij;  
3.1.2. periudhat të cilave u referohet paragrafit 8. të nenit 65 të këtij ligji.  

3.2. që në fund të rrugëtimit, të shtyp informatat mbi periudhat kohore të 
regjistruara nga pajisja regjistruese, të regjistrojë periudhat e kaluara në 
aktivitete tjera, periudhat e disponueshmërisë dhe pushimit të bërë që nga 
fillimi i rrugëtimit, në rast se këto informata nuk janë regjistruar në takograf, 
dhe të bartë në këtë dokument të dhënat identifikuese të vozitësit (emrin, 
numrin e kartelës apo numrin e patentës) dhe të vendosë nënshkrimin e tij.  

4. Në rast të dëmtimit apo mosfunksionimit të kartelës, vozitësi ia kthen atë autoritetit 
kompetent të palës kontraktuese në të cilin ai ka vendbanim të përhershëm. 
Vjedhja e kartelës duhet të raportohet në mënyrë adekuate dhe të mirëfilltë pranë 
autoriteteve kompetente të palës kontraktuese në të cilën ka ngjarë vjedhja.  
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5. Humbja e kartelës së ngasësit duhet të raportohet në mënyrë adekuate dhe të 
mirëfilltë pranë autoriteteve kompetente të palës kontraktuese ku është lëshuar ajo 
dhe të palës kontraktuese ku është i regjistruar vendbanimi i zakonshëm, nëse nuk 
kemi të bëjmë me autoritetin e njëjtë.  

6. Ngasësi mund të vazhdojë ngasjen e mjetit të tij pa kartelë të ngasësit për më së 
shumti pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike, apo për një periudhë më të gjatë nëse 
kjo është e domosdoshme për ta kthyer mjetin në selinë e kompanisë, me kusht që 
të jetë në gjendje të vërtetojë pamundësinë e prodhimit apo të shfrytëzimit të 
kartelës gjatë kësaj periudhe. 

7. Në rastet kur autoritetet e palës kontraktuese ku ngasësi ka vendbanimin e tij të 
zakonshëm nuk janë të njëjtat me ato që e kanë lëshuar kartelën dhe nga të parat 
kërkohet që të procedohet ripërtëritja, zëvendësimi apo këmbimi i kartelës së 
ngasësit, ato duhet t’i lajmërojnë autoritetet që e kanë lëshuar kartelën e vjetër për 
arsyet e sakta të ripërtëritjes, zëvendësimit apo këmbimit. 

 
KREU VIII 

DETYRIMET DHE PËRGJEGJËSITË E KOMPANISË 
 

Neni 67 
Detyrimet e kompanisë 

 
1. Kompania do të organizojë transportin rrugor dhe do t’i japë anëtarëve të 

ekuipazhit udhëzimet adekuate në mënyrë që ata të mund t’i përmbahen 
dispozitave të këtij ligji.  

2. Ajo duhet të monitorojë rregullisht kohët e ngasjes dhe punët tjera, si dhe orët e 
pushimit, duke i shfrytëzuar të gjitha dokumentet me të cilat posedon, siç janë 
librat individual të kontrollit. Nëse vërehet shkelje e këtij ligji, kompania duhet të 
ndalojë veprimtarinë përkatëse menjëherë dhe të ndërmerr hapa drejt parandalimit 
të përsëritjes së shkeljes, siç janë ndryshimi i orareve dhe rutave.  

3. Pagimi, madje edhe në formë të bonuseve apo ngritjes së pagave, i ngasësve me 
pagesë në bazë të kilometrazhit dhe/apo vëllimit të mallrave të transportuara është i 
ndaluar, përveç në rastet kur pagesat e tilla nuk mund të rrezikojnë sigurinë rrugore 
dhe kur ato nuk nxitin kryerje të shkeljeve të këtij.  

4. Kompania duhet të sigurojë mbajtjen e të dhënave që mbulojnë së paku treqind e 
gjashtëdhjetë e pesë (365) ditët paraprake të veprimtarisë së çdo ngasësi të 
punësuar brenda hapësirës së vet. Secili ngasës duhet të jetë në gjendje që të 
paraqesë në rastet e kontrollit rrugor të dhënat mbi veprimtarinë e tij ditore dhe 
veprimtarinë e tij në njëzetetetë (28) ditët paraprake.  

 
Neni 68 

Përgjegjësitë e kompanisë 
 
1. Kompanitë transportuese janë përgjegjëse për shkeljet e kryera nga ngasësit e 

kompanisë, madje edhe nëse shkelja është kryer në territorin e një shteti tjetër, pa 
marrë parasysh nëse ai është palë kontraktuese e AETR apo jo. Kjo përgjegjësi 
mund të ndërlidhet me mos pajtueshmërinë e kompanisë me paragrafët 1. dhe 2. të 
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nenit 67 të këtij ligji. Dëshmitë që përcaktojnë se ndërmarrja transportuese nuk 
mund të konsiderohet arsyeshmërisht përgjegjëse për shkeljen mund të merren 
parasysh.  

2. Kompanitë, transportuesit, bartësit e ngarkesave, operatorët e turneve turistike, 
nënkontraktuesit dhe agjencitë e rekrutimit të ngasësve duhet të sigurohen se orët e 
punës për transportim të cilat janë përcaktuar me kontratë të jenë në pajtim me këtë 
ligj.  

 
KREU IX 

INSPEKTIMET 
 

Neni 69 
Numri i inspektimeve 

 
1. Të gjitha palët duhet t’i marrin masat adekuate për të siguruar respektimin e 

dispozitave të këtij ligji, në veçanti duke realizuar një numër adekuat të 
inspektimeve në rrugë dhe në hapësirat e kompanisë, duke mbuluar një numër të 
konsiderueshëm të ngasësve, kompanive dhe mjeteve të të gjitha kategorive të 
transportit që bien nën fushëveprimin e këtij ligji.  

2. Kontrollet duhet organizuar asisoj që:  
2.1. brenda një (1) viti kalendarik të kontrollohen së paku 3% të ditëve të punës 

të ngasësve të mjeteve mbi të cilat zbatohet ky ligj;  
2.2. së paku 30% të numrit të gjithmbarshëm të kontrolleve të ditëve punës të 

kryhen në rrugë dhe së paku 50% në kompanitë lokale. 
 

Neni 70 
Natyra e inspektimeve 

 
1. Inspektimet në rrugë duhet trajtuar si në vijim:  

1.1. orarin ditor dhe javor të ngasjes, pushimet dhe periudhat e pushimeve ditore 
dhe javore;  

1.2. regjistrin e ditëve të kaluara, i cili duhet të jetë në tabelë të veturës dhe/apo 
të dhënat e ruajtura për të njëjtat periudha në kartelën e ngasësit dhe/ose në 
memorien e pajisjes kontrolluese dhe/ose në versionet e shtypura, nëse të 
tillat janë në përdorim;  

1.3. funksionimin adekuat të pajisjes kontrolluese.  
2. Këto kontrolle të mjeteve, kompanive dhe ngasësve kryhen pa dallim (pa marrë 

parasysh nëse janë rezidente apo jo) dhe pa marrë parasysh pikën fillestare dhe 
destinacionin e rrugëtimit apo llojin e takografit. 

3. Pikat në të cilat duhet fokusuar gjatë kontrollit në hapësirat e kompanisë, përveç 
atyre që i nënshtrohen kontrolleve rrugore dhe kontrollit të pajtueshmërisë me 
dispozitat e paragrafit 6. të nenit 63 të këtij ligji janë:  
3.1. periudhat javore të pushimit dhe periudhat e ngasjes gjatë tyre;  
3.2. kufizimi i orëve të ngasjes në dy (2) javë;  
3.3. kompensimi për periudhat e shkurtuara të pushimit, sipas paragrafit 7. të 

nenit 58 të këtij ligji;  
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3.4. shfrytëzimi i regjistrave dhe/apo të dhënave dhe kopjeve të dokumenteve që 
vijnë nga njësia e zbarkimit dhe kartela e ngasësit dhe/ose të dhënat e 
organizimit të orarit të punës për ngasësit.  

 
Neni 71 

Bashkëpunimi bilateral 
 
1. Brenda kornizës së bashkëpunimit bilateral, autoritetet kompetente të të dyja 

vendeve do të jenë në gjendje që: 
1.1. të këmbejnë rregullisht të gjitha informatat në dispozicion lidhur me shkeljet 

e kryera nga banorët e tyre në territorin e shtetit tjera. Në rast të shkeljeve 
serioze, këto informata mund të përfshijnë edhe sanksionet e zbatueshme.  

1.2. t’i ndihmojnë njëra tjetrës për të qartësuar situatat kur gjatë një kontrollimi 
rrugor të ngasësit të një mjeti të regjistruar në shtetin tjetër janë gjetur të 
dhëna që ofrojnë bazë për të dyshuar se ka ngjarë një shkelje që nuk është e 
zbulueshme gjatë kontrollit në rast se mungojnë elementet e domosdoshme. 
Në rastet kur në këtë kuptim shteti në fjalë kryen një auditim të hapësirave 
të kompanisë, të gjeturat e këtij kontrolli do t’i vihen në dispozicion shtetit 
tjetër. 

1.3. të organizojnë inspektime rrugore të përbashkëta. 
 

Neni 72 
Modelet e formularëve standard 

 
1. Për të lehtësuar kryerjen e inspektimeve rrugore ndërkombëtare, sipas nevojës, 

Ministria do të ofroj modele të formularëve standard të cilët duhet plotësuar. Këta 
formularë do të gjejnë zbatim dhe do të mund të modifikohen. 

2. Ministria me akt nënligjor do të përcaktoj modelet e formularëve standard për 
inspektim. 

 
Neni 73 

Autorizimet e inspektorëve 
 
1. Policia e trafikut dhe inspektorët e transportit rrugor të Ministrisë, janë të 

autorizuar që në kuadër të kompetencave respektive të kryejnë kontroll rrugore. 
Ata kanë qasje në brendi të mjeteve për t’iu qasur pajisjeve regjistruese dhe të 
gjitha pajimeve që ndërlidhen me to.  

2. Inspektorët e transportit rrugor të Ministrisë ne kuadër te kompetencave të veta 
janë të autorizuar që të kryejnë kontrolle në kompani në lidhje me të gjitha 
dispozitat e këtij ligji dhe akteve nënligjore te tij.  
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KREU X 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 74 
Gjobat 

 
1. Operatori i transportit përkatësisht personi tjetër juridik apo fizik për kundërvajtje 

(shkelje administrative) do të ndëshkohet me gjobë prej tetëqind (800) deri në 
njëmijë (1.000) Euro:  
1.1. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 7 (paragrafi 1.,2. dhe 3.) të këtij ligji;  
1.2. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 14 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
1.3. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 26 (paragrafi 1., 2. dhe 3.) të këtij 

ligji;  
1.4. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 28 (paragrafi 1., 2. dhe 3.) të këtij 

ligji;  
1.5. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 36 të këtij ligji;  
1.6. nëse vepron në kundërshtim me nenin 37 të këtij ligji;  
1.7. nëse vepron në kundërshtim me nenin 38 (paragrafi 3.) të këtij ligji;  
1.8. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 39 (paragrafi 1., 2., 3. dhe 4.) të këtij 

ligji;  
1.9. nëse vepron ne kundërshtim me nenin 48 (paragrafi 1., 2., 3., 4. dhe 5.) të 

këtij ligji.  
2. Po qese operatori i transportit përkatësisht personi tjetër juridik apo fizik bën 

përsëritje të kundërvajtjes së njëjtë, përveç dënimit me gjobë do t’i shqiptohet edhe 
masa mbrojtëse e ndalesës së ushtrimit të veprimtarisë së transportit në kohëzgjatje 
gjashtë (6) deri në dymbëdhjetë (12) muaj.  

3. Operatori i transportit përkatësisht personi tjetër juridik apo fizik për kundërvajtje 
(shkelje administrative) do të ndëshkohet me gjobë prej pesëqind (500) deri në 
shtatëqind (700) Euro:  
3.1. nëse vepron në kundërshtim të nenit 10 (paragrafi 1., 2. dhe 3.) të këtij ligji;  
3.2. nëse vepron në kundërshtim me nenin 17 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
3.3. nëse vepron në kundërshtim me nenin 19 (paragrafi 1. dhe 2.) të këtij ligji;  
3.4. nëse vepron në kundërshtim me nenin 19 (paragrafi 1., 3., 4., 5. dhe 6.) të 

këtij ligji;  
3.5. nëse vepron në kundërshtim me nenin 25 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
3.6. nëse vepron në kundërshtim me nenin 27 (paragrafi 4.) të këtij ligji;  
3.7. nëse vepron në kundërshtim me nenin 31 (paragrafi 1. dhe 7.) të këtij ligji;  
3.8. nëse vepron në kundërshtim me nenin 35 (paragrafi 1., 2., 3., 4. dhe 5.) të 

këtij ligji;  
3.9. nëse vepron në kundërshtim me nenin 41 (paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. 

dhe 1.2.) të këtij ligji;  
3.10. nëse vepron në kundërshtim me nenin 42 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
3.11. nëse vepron në kundërshtim me nenin 43 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
3.12. nëse vepron në kundërshtim me nenin 44 (paragrafi 1., 3., 5., 6., 7. dhe 8.) të 

këtij ligji;  
3.13. nëse vepron në kundërshtim me nenin 51 të këtij ligji.  

4. Për kundërvajtje të njëjta që operatori përkatësisht personi juridik apo fizik i 
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përsërit përveç dënimit me gjobë do t’i shqiptohet edhe masa mbrojtëse e ndalesës 
së ushtrimit të veprimtarisë së transportit në kohëzgjatje prej gjashtë (6) deri në 
dymbëdhjetë (12) muaj.  

5. Operatori i transportit përkatësisht personi tjetër juridik apo fizik për kundërvajtje 
(shkelje administrative) do të ndëshkohet me gjobë prej njëqind (100) deri në 
treqind (300) Euro:  
5.1. nëse vepron në kundërshtim me nenin 8 (paragrafi 1. dhe 3.) të këtij ligji;  
5.2. nëse vepron në kundërshtim me nenin 22 (paragrafi 1. dhe 2.) të këtij ligji;  
5.3. nëse vepron në kundërshtim me nenin 23 (paragrafi 1., 2. dhe 3.) të këtij 

ligji;  
5.4. nëse vepron në kundërshtim me nenin 24 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
5.5. nëse vepron në kundërshtim me nenin 29 (paragrafi 1., 2., 3. dhe 4.) të këtij 

ligji;  
5.6. nëse vepron në kundërshtim me nenin 30 (paragrafi 1.) të këtij ligji;  
5.7. nëse vepron në kundërshtim me nenin 31 (paragrafi 2., 3., 4., 5., 6., 8. dhe 

9.) të këtij ligji;  
5.8. nëse vepron në kundërshtim me nenin 32 (paragrafi 1., 2., 3. dhe 4.) të këtij 

ligji;  
5.9. nëse vepron në kundërshtim me nenin 33 (paragrafi 1.,3.,4.,5. dhe 6.) të këtij 

ligji;  
5.10. nëse vepron në kundërshtim me nenin 34 të këtij ligji;  
5.11. nëse vepron në kundërshtim me nenin 38 (paragrafi 4.) të këtij ligji;  
5.12. nëse vepron në kundërshtim me nenin 41 (paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. 

dhe 1.4.) të këtij ligji;  
5.13. nëse vepron në kundërshtim me nenin 42 (paragrafi 2. dhe 3.) të këtij ligji;  
5.14. nëse vepron në kundërshtim me nenin 45 (paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1., 

1.2. dhe paragrafi 2.) të këtij ligji;  
5.15. nëse vepron në kundërshtim me nenin 19 (paragrafi 1. dhe 6.) të këtij ligji;  
5.16. nëse vepron në kundërshtim me nenin 25 (paragrafi 7. dhe 8.) të këtij ligji;  
5.17. nëse vepron në kundërshtim me nenin 47 të këtij ligji.  

 
Neni 75 

Refuzimi dhe dhënia e informatave 
 
1. Nëse një operator refuzon të kthej dokumentet e transportit pas një dënimi të 

tërheqjes së përkohshme apo të përhershme të certifikatave të automjeteve apo 
licencës ose autorizimit për transportin dënohet në bazë të nenit 74 paragrafi 3. te 
këtij ligji.  

2. Nëse një operator me vetëdije jep informata të pavërteta për të marrë një licencë 
ose certifikatë të mjeteve të transportit ose licencën e kërkuar për kryerjen e 
veprimtarisë së transportit është e dënueshme sipas nenit 74 paragrafi 1. te këtij 
ligji.  
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Neni 76 
Kundërvajtjet për kohën e regjimit të ngasjes dhe pushimit 

 
1. Mos respektimi i moshës minimale të ngasësit e paraparë në nenin 55 të këtij ligji 

konsiderohet si shkelje e rëndë dhe dënohet me gjobë njëzetepesë (25) Euro për 
ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin.  

2. Tejkalimi i kohëzgjatjes së ngasjes ditore më shumë se nëntë (9) orë, sipas nenit 56 
të këtij ligji dënohet si më poshtë:  
2.1. për tejkalimin e kohëzgjatjes prej nëntë (9) deri dhjetë (10) orë parashihet si 

kundërvajtje e lehtë dhe dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe 
dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin;  

2.2. për tejkalimin e kohëzgjatjes prej dhjetë (10) deri njëmbëdhjetë (11) orë 
parashihet kundërvajtje e rëndë dhe dënohet tridhjetepesë (35) Euro për 
ngasësin dhe treqindepesëdhjetë (350) Euro për operatorin; 

2.3. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes ditore më shumë se njëmbëdhjetë 
(11) orë do të dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) 
Euro për operatorin.  

3. Tejkalimi i kohëzgjatjes së ngasjes ditore në rast të akordimit të zgjatjes në më 
shumë se dhjetë (10) orë:  
3.1. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes ditore të akroduar prej dhjetë (10) 

ore deri në njëmbëdhjetë (11) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe 
dënohet tridhjetepesë (35) Euro për shoferin dhe treqind (300) Euro për 
operatorin;  

3.2. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes ditore të akroduar prej njëmbëdhjetë 
(11) orë deri dymbëdhjetë (12) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe 
dënohet tridhjetepesë (35) Euro për ngasësin dhe treqind e pesëdhjetë (350) 
Euro për operatorin; 

3.3. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes ditore të akroduar më shumë se 
dymbëdhjetë (12) orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të 
dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për 
operatorin.  

4. Tejkalimi i kohëzgjatjes së ngasjes javore në më shumë se pesëdhjetegjashtë (56) 
orë sipas nenit 56 paragrafi 2. të këtij ligji dënohet si më poshtë  
4.1. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes javore prej pesëdhjetegjashtë (56) 

orë deri gjashtëdhjetë (60) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do të 
dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) 
Euro për operatorin;  

4.2. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes javore prej gjashtëdhjetë (60) orë 
deri shtatëdhjetë (70) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të 
dënohet tridhjetepesë (35) Euro për ngasësin dhe treqindepesëdhjetë (350) 
Euro për operatorin; 

4.3. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes javore prej më shumë se shtatëdhjetë 
(70) orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë 
(50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin. 

5. Tejkalimi i kohëzgjatjes së ngasjes së akumuluar përgjatë dy (2) javëve të 
njëpasnjëshme në më shumë se nëntëdhjetë (90) orë sipas nenit 56 paragrafi 3. të 
këtij ligji dënohet si më poshtë:  
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5.1. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes së akumuluar përgjatë dy (2) javëve 
të njëpasnjëshme prej nëntëdhjetë (90) orë deri njëqind (100) orë parashihet 
si kundërvajtje e lehtë dhe do të dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin 
dhe dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin;  

5.2. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes së akumuluar përgjatë dy (2) javëve 
të njëpasnjëshme prej njëqind (100) orë deri njëqindedymbëdhjetë (112) orë 
e tridhjetë (30) minuta parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të dënohet 
tridhjetepesë (35) Euro për ngasësin dhe treqindepesëdhjetë (350) Euro për 
operatorin;  

5.3. për tejkalimin e kohëzgjatjes së ngasjes së akumuluar përgjatë dy (2) javëve 
të njëpasnjëshme në më shumë se njëqindedymbëdhjetë (112) orë e tridhjetë 
(30) minuta parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet 
pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

6. Tejkalimi i kohëzgjatjes së vozitjes së ndërprerë në më shumë se katër (4) orë e 
tridhjetë (30) minuta sipas nenit 58 të këtij ligji dënohet si më poshtë:  
6.1. tejkalimi i kohëzgjatjes së vozitjes së ndërprerë prej se katër (4) orë e 

tridhjetë (30) minutave deri pesë (5) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë 
dhe dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë 
(250) Euro për operatorin;  

6.2. tejkalimi i kohëzgjatjes së vozitjes së ndërprerë prej pesë (5) orë deri gjashtë 
(6) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe dënohet tridhjetë e pesë (35) 
Euro për ngasësin dhe treqindepesëdhjetë (350) Euro për operatorin;  

6.3. tejkalimi i kohëzgjatjes së vozitjes së ndërprerë prej më shumë se gjashtë (6) 
orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të pesëdhjetë (50) Euro 
për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

7. Kohët e pushimit ditor më pak se njëmbëdhjetë (11) orë nëse reduktimi nuk është i 
akorduar sipas nenit 58 paragrafi 2. të këtij ligji dënohet si më poshtë:  
7.1. mosrespektimi e kohës së pushimit ditor prej dhjetë (10) orë deri 

njëmbëdhjetë (11) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do të dënohet 
njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) Euro për 
operatorin;  

7.2. mosrespektimi e kohës së pushimit ditor prej tetë (8) orë e tridhjetë (30) 
minuta deri dhjetë (10) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të 
dënohet tridhjetë e pesë (35) Euro për ngasësin dhe treqind e pesëdhjetë 
(350) Euro për operatorin;  

7.3. mosrespektimi e kohës së pushimit ditor më pak se tetë (8) orë e tridhjetë 
(30) minuta parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet 
pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

8. Kohët e pushimit ditor më pak se nëntë (9) orë nëse reduktimi nuk është akorduar 
sipas nenit 58 paragrafi 2. të këtij ligji dënohet si më poshtë:  
8.1. mosrespektimi e kohës së pushimit ditor më pak se nëntë (9) orë deri tetë (8) 

orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do të dënohet njëzetepesë (25) 
Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin;  

8.2. mosrespektimi i kohës së pushimit ditor më pak se shtatë (7) orë deri tetë (8) 
orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të dënohet tridhjetë e pesë (35) 
Euro për ngasësin dhe treqind e pesëdhjetë (350) Euro për operatorin;  
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8.3. mosrespektimi i kohës së pushimit ditor më pak se shtatë (7) orë parashihet 
si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë (50) Euro për 
ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

9. Kohët e pushimit ditor të ndarë më pak se tre plus nëntë (3+9) orë sipas nenit 58 
paragrafi 2. të këtij ligji dënohet si më poshtë:  
9.1. për kohën e pushimit ditorë të ndarë më pak se tri orë plus tetë deri nëntë (3 

+ 8 - 9) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do të dënohet njëzetepesë 
(25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin;  

9.2. për kohën e pushimit ditor të ndarë më pak se tri orë plus shtatë deri tetë (3 
+ 7 - 8) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të dënohet i 
kundërvajtje e rëndë dhe do tridhjetë e pesë (35) Euro për ngasësin dhe 
treqind e pesëdhjetë (350) Euro për operatorin;  

9.3. për kohën e pushimit ditor të ndarë më pak se tri orë plus deri 7 orë (3 + deri 
7) orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet 
pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

10. Koha e pushimit ditor më pak se nëntë (9) orë në rast të ngasjes së ekuipazh:  
10.1. mosrespektimi kohës së pushimit ditor në rast të ngasjes në ekuipazh në më 

pak se nëntë (9) orë deri tetë (8) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do 
të dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) 
Euro për operatorin;  

10.2. mosrespektimi kohës së pushimit ditor në rast të ngasjes në ekuipazh në më 
pak se tetë (8) orë deri shtatë (7) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe 
do të dënohet tridhjetë e pesë (35) Euro për ngasësin dhe treqind e 
pesëdhjetë (350) Euro për operatorin;  

10.3. mosrespektimi kohës së pushimit ditor në rast të ngasjes në ekuipazh në më 
pak se shtatë (7) orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të 
dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për 
operatorin.  

11. Kohët e pushimit javor të reduktuara në më pak se njëzetekatër (24) orë parashihet 
si kundërvajtje dhe dënohet si më poshtë:  
11.1. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes në më pak se 

njëzetekatër (24) orë deri njëzetedy (22) orë parashihet si kundërvajtje e 
lehtë dhe do të dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe 
dyqindepesëdhjetë (250) Euro për operatorin;  

11.2. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes më pak se njëzetedy 
(22) orë deri njëzet (20) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe do të 
dënohet tridhjetë e pesë (35) Euro për ngasësin dhe treqind e pesëdhjetë 
(350) Euro për operatorin;  

11.3. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes më pak se njëzet (20) 
orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë 
(50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

12. Kohët e pushimit javor më pak se dyzetepesë (45) orë nëse reduktimi nuk është i 
akorduar sipas nenit 58 nën-paragrafi 7.2. të këtij ligji paraqet kundërvajtje dhe 
dënohet si më poshtë:  
12.1. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes më pak se dyzetepesë 

(45) orë deri dyzetedy (42) orë parashihet si kundërvajtje e lehtë dhe do të 
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dënohet njëzetepesë (25) Euro për ngasësin dhe dyqindepesëdhjetë (250) 
Euro për operatorin;  

12.2. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes më pak se dyzetedy 
(42) orë deri tridhjetegjashtë (36) orë parashihet si kundërvajtje e rëndë dhe 
do të dënohet tridhjetepesë (35) Euro për ngasësin dhe treqindepesëdhjetë 
(350) Euro për operatorin;  

12.3. mosrespektimi i kohës së pushimit javor gjatë ngasjes më pak se 
tridhjetegjashtë (36) orë parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të 
dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për 
operatorin. 

13. Për kundërvajtje sipas nenit 67 paragrafi 3. të këtij ligji parashihet si kundërvajtje 
shumë e rëndë dhe do të dënohet operatori në shumë prej njëmijë (1.000) Euro.  

14. Për kundërvajtje sipas nenit 62 të këtij ligji parashihet si shkelje shumë e rëndë dhe 
do të dënohet operatori me gjobë prej njëmijë (1.000) Euro.  

15. Për kundërvajtje sipas nenit 63 paragrafi 1. të këtij ligji parashihet si kundërvajtje 
shume e rëndë dhe do të dënohet njëmijë (1.000) Euro operatori.  

16. Për kundërvajtje sipas nenit 64 paragrafi 1., 2., 3., 4., 5. dhe 6. të këtij ligji 
parashihet si kundërvajtje shumë e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë (50) Euro 
për ngasësin dhe pesëqind (500) Euro për operatorin.  

17. Për kundërvajtje sipas nenit 65 paragrafi 1., 2., 3., 5., 7., 8. të këtij ligji parashihet 
si kundërvajtje e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe 
pesëqind (500) Euro për operatorin.  

18. Për kundërvajtje sipas nenit 66 paragrafi 1., 2., 3. të këtij ligji parashihet si 
kundërvajtje e rëndë dhe do të dënohet pesëdhjetë (50) Euro për ngasësin dhe 
pesëqind (500) Euro për operatorin.  

 
Neni 77 

Përjashtimi nga qarkullimi 
 
1. Personat e autorizuar të kontrollit për t`a konstatuar kundërvajtjen në bazë të këtij 

ligji dhe akteve nënligjore të tij, mund t`a shqiptojnë përjashtimin nga qarkullimi e 
një automjeti në rastet si në vijim: 
1.1. tejkalimi i kohës së ngasjes së autorizuar apo pushimit të pamjaftueshëm. 

ngasësi përjashtohet nga qarkullimi gjatë kohës së domosdoshme për të 
pushuar apo për t`a bërë një pushim në bazë të rregullores;  

1.2. aparati i kontrollit i pa përshtatshëm apo që është i kundërligjshëm. në këtë 
rast automjeti duhet të paraqitet në puntorinë e licencuar më të afërt, e cila 
pastaj me shpenzime të operatorit, e vendos një aparat të kontrollit. 
Përjashtimi nga qarkullimi nuk mund të hiqet përderisa të lëshohet një 
certifikatë nga punëtoria e licencuar, e cila dëshmon gjendjen e rregullt;  

1.3. ngarkesa e automjetit të përjashtuar nga qarkullimi mbetet nën përgjegjësinë 
e transportuesit që e përdor këtë automjet.  
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KREU XI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 78 

Pajisja me pajisje kontrolluese për automjetet që operojnë 
në transport ndërkombëtar 

 
Për transport ndërkombëtar, të gjitha mjetet të cilave u referohet në nenin 84 të këtij 
ligji do të pajisen me pajisje kontrolluese – takograf analog – më së largu brenda 
gjashtë (6) muajsh pas publikimit të ligjit në Gazetën Zyrtare. 
 

Neni 79 
Pajisja me pajisje kontrolluese për automjetet që operojnë në transport kombëtar 
 
1. Për transport kombëtar, mjetet e listuara më poshtë, të cilave u bëhet referencë në 

nenin 84 paragrafi 2. të këtij ligji do të pajisjen me pajisje kontrolluese takograf 
analog në pajtim me orarin në vijim: 
1.1. transporti ndër-urban i udhëtarëve jo më vonë se gjashtë (6) muaj pas 

publikimit të ligjit në Gazetën Zyrtare; 
1.2. transporti rrugor i mallrave (MASË> 12 T) – brenda gjashtë (6) muajsh pas 

publikimit të ligjit në Gazetën Zyrtare;  
1.3. për mjetet tjera – jo më vonë se një (1) vit pas publikimit të ligjit në Gazetën 

Zyrtare.  
 

Neni 80 
Tahografi Digjital 

 
1. Dy (2) vite pas hyrjes në fuqi te këtij ligji të gjitha automjetet transportuese të reja 

të përcaktuara në nenin 84 të këtij ligji do të pajisen me pajisje kontrolluese – 
takograf digjital.  

2. Të gjitha automjetet transportuese që janë të regjistruara në Kosovë dhe kryejnë 
transport rrugor të udhëtarëve dhe mallrave nuk detyrohen të bëjnë modifikimin e 
pajisjes së kontrollit nga takografi analog në atë digjital.  

 
Neni 81 
Te hyrat 

 
Të hyrat e krijuara nga tarifat e mbledhura dhe dënimet e vendosura sipas këtij ligji, 
derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

Neni 82 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ministria për implementimin e dispozitave të këtij ligji nxjerrë akte përkatëse 
nënligjore në afat prej gjashtë (6) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi. 
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Neni 83 
Harmonizimi i veprimtarisë së transportit rrugor 

 
Operatorët të cilët ushtrojnë veprimtarin ne transportin rrugor, detyrohen që afarizmin e 
vetë ta harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji dhe aktet tjera nënligjore. Ndërsa, 
licencat dhe lejet ekzistuese vlejnë deri ne skadimin e tyre dhe zëvendësohen 
automatikisht në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 84 
Zbatimi i kohës së ngasjes dhe përjashtimi 

 
1. Koha e ngasjes dhe pushimit e përcaktuar në këtë ligj zbatohet në territorin e 

Kosovës për Transportin Rrugor të ofruar nga të gjitha mjetet, pavarësisht shtetit të 
regjistrimit, pa marrë parasysh nëse është apo jo palë nënshkruese e marrëveshjes 
Evropiane në lidhje me punën e ekuipazhit të mjeteve që ofrojnë transport 
ndërkombëtar rrugor (AETR).  

2. Përveç në rast të konventave që theksojnë ndryshe të lidhura ndërmjet Kosovës dhe 
një shteti tjetër, dispozitat e regjimit të kohës së ngasjes dhe pushimit nuk zbatohen 
për transportin rrugor i cili kryhet nga:  
2.1. mjetet që përdoren për transport mallrash nëse pesha maksimale e lejuar e 

mjetit, përfshirë mjetet me rimorkio apo gjysmë-rimorkio, nuk tejkalon tre 
pikë pesë (3.5) ton;  

2.2. mjetet që përdoren për transport udhëtarësh, të cilat sipas llojit të ndërtimit 
dhe pajisjeve të tyre janë në gjendje të bartjes së maksimalisht nëntë 
personave, përfshirë ngasësin dhe që janë të dedikuara për këtë qëllim;  

2.3. mjetet që përdoren për transport udhëtarësh për shërbime të rregullta, ku 
gjatësia e linjës nuk tejkalon njëzet (20) km;  

2.4. mjetet me shpejtësi maksimale të lejuar që nuk tejkalon dyzet (40) km në 
orë;  

2.5. mjetet që i përkasin shërbimeve ushtarake, mbrojtjes civile, zjarrfikësve dhe 
forcave përgjegjëse për mbajtje të rendit publik apo që angazhohen nga ta 
pa ngasës, gjersa transporti është funksioni i caktuar në këto shërbime dhe 
është nën kontrollin e tyre;  

2.6. mjetet që përdoren në raste të emergjencave apo për qëllime të misioneve të 
shpëtimit, përfshirë transportin e ndihmës humanitare për qëllime 
jokomericale;  

2.7. mjetet e specializuara për qëllime të ofrimit të shërbimeve mjekësore;  
2.8. mjetet e specializuara të rimëkëmbjes që veprojnë në rajone njëqind (100) 

km larg pikës së tyre të ndalimit;  
2.9. mjetet që i nënshtrohen testeve rrugore për avancim teknik, riparim apo 

mirëmbajtje dhe mjetet e reja apo të rindërtuara që ende nuk janë futur në 
qarkullim;  

2.10. mjetet me peshë maksimale të autorizuar që nuk tejkalon shtatë pikë pesë 
(7.5) ton që përdoren për bartje jokomerciale të mallrave;  

2.11. mjetet komerciale që kanë karakter historik në pajtim me ligjet e Kosovës, 
që përdoren për transportim të udhëtarëve apo mallrave për qëllime 
jokomerciale.  
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Neni 85 
Dispozitat përfundimtare 

 
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 transportit rrugor të Kosovës. 
 

Neni 86 
Shfuqizimi 

 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për transportin rrugor Nr.2004/1 
dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për transportin rrugor Nr.02-L/127. 
 

Neni 87 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-179 
16 maj 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-027-2013, datë 31.05.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 21 / 13 QERSHOR 
2013, 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 TRANSPORTIN TOKËSOR TË MALLRAVE TË RREZIKSHME 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim rritjen e sigurisë në transportin e mallrave të rrezikshme me rrugë 
dhe ose hekurudhë, ndihmesën efektive në mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës dhe 
mjedisit përmes parandalimit të çdo ndotje që mund të shkaktohet nga aksidentet ose 
incidentet gjatë këtij transporti, duke i ardhur në ndihmë biznesit që kryhen operacione 
të tilla transporti. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj zbatohet për transportin tokësor të mallrave të rrezikshme brenda territorit 

të Republikës së Kosovës ose nga territori i një Pale Kontraktuese për në territorin 
e Republikës së Kosovës, ose nga territori i Republikës së Kosovës për në territorin 
e një Pale tjetër Kontraktuese.  

2. Ky ligj nuk zbatohet për operacionet e transportit, që kryhen:  
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2.1. me mjete që i përkasin ose janë nën përgjegjësinë e forcave të Sigurisë së 
Republikës së Kosovës, si dhe forcave të armatosura të shteteve të tjetra në 
përputhje me marrëveshjen në fuqi;  

2.2. brenda perimetrit të një zone të mbyllur, ku mallrat mund të prodhohen, 
trajtohen, përpunohen, ruhen, sistemohen apo transferohen në hapësirën e 
brendshme.  

3. Rregullat për transportin e mallrave të rrezikshme të Forcave të Sigurisë së 
Republikës së Kosovës miratohen nga Ministri i ministrisë përkatëse të Forcës së 
Sigurisë së Kosovës.  

 
Neni 3 

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

1.1. Aksident - fatëkeqësi që si rezultat i ose gjatë të cilit, në rastin e transportit 
të mallrave të rrezikshme, përfundon me dëmtime në njerëz, të mira 
materiale ose mjedis;  

1.2. Ambalazh - një ose më shumë enë, si kuti, fuçi, arka, shishe, bombola, 
cisterna, etj. dhe të gjithë elementët e tjerë ose materialet e nevojshme që 
këto enë të realizojnë funksionin e tyre mbajtës dhe të gjithë funksionet e 
tjera të sigurisë;  

1.3. Ambalazhues - ndërmarrja e cila vendos mallrat e rrezikshme brenda në 
ambalazh duke përfshirë ambalazhimin e madh dhe në kontejnerë të 
ndërmjetëm të mallrave ose artikujve të ngurtë solide, në formë të granuluar 
dhe, ku është e nevojshme, parapërgatit paketat për transportim; 

1.4. Çertifikata e miratimit të mjetit sipas Marrëveshjes Europiane për 
Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme (ADR) - 
certifikata e miratimit të mjetit e lëshuar nga institucionet sipas nenit 38 të 
këtij ligji që një mjet i vetëm i destinuar për transportin e mallrave të 
rrezikshme plotëson kërkesat teknike përkatëse sipas paragrafit 1 të 
marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  

1.5. Çertifikatë trajnimi - çertifikata e lëshuar nga autoriteti përgjegjës te 
personi i cili ka kaluar një provim të miratuar nga autoriteti përgjegjës në 
transportin e mallrave të rrezikshme;  

1.6. Dërguesi i mallrave - ndërmarrja e cila dërgon mallra të rrezikshme ose në 
emrin e pronarit të saj ose për një palë të tretë. Nëse operacioni i transportit 
kryhet sipas një kontrate për transportin, dërguesi nënkupton dërguesin në 
përputhje me kontratën për transportin;  

1.7. Dërgesë (ngarkesë) - paketa ose paketat, ose ngarkesën e mallrave të 
rrezikshme, të paraqitura nga dërguesi për transport;  

1.8. Direktiva e mallrave të rrezikshme - Direktiva Nr.2008/68/EC e 
Parlamentit Europian dhe të Këshillit e 24 Shtatorit 2008 “Mbi transportin 
tokësor të mallrave të rrezikshme” me amendime të herë pas hershme;  

1.9. Ekuipazhi i mjetit - ata persona të autorizuar nga operatori për të qëndruar 
në bordin e mjetit;  

1.10. Incident - fatkeqësi në përmasa të vogla e cila ndikon lidhur me operimin e 
mjeteve te transportit dhe që prek sigurinë e shfrytëzimit;  
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1.11. Inspektorët e kontrollit - persona të autorizuar për kontrollin e transportit 
rrugor, respektivisht Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave për kontrollin e 
transportit hekurudhor;  

1.12. Kontroll - çdo kontroll, inspektim, verifikim ose formalitet të kryer nga 
organet përgjegjëse për arsye të sigurisë së qëndrueshme në transportin e 
mallrave të rrezikshme;  

1.13. Këshilltar i sigurisë për transportin e mallrave të rrezikshme - personi i 
caktuar roli i të cilit është për kryerjen e detyrimeve dhe përmbushjen e 
funksioneve të përmendura në nenin 30 dhe i cili zotëron çertifikatën e 
trajnimit sipas nenit 29;  

1.14. Mallra të rrezikshme - mallrat, lëndët, artikujt dhe materialet që ndodhen 
në dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji, të ndarë në klasat: 
eksplozivë, gazra, lëngje të ndezshme, materialet e rrezikshme në gjendje të 
ngurtë, substancat vetë-reaktive dhe eksplozivët e ngurtë të pandjeshëm, 
substancat që vetëndizen spontanisht, substancat që në kontakt me ujin 
emetojnë gaze të djegshme, substancat oksiduese, peroksidet organike, 
helmet, substancat infektive, materialet radioaktive, substancat korrozive 
dhe substancat e tjera të rrezikshme. Materialet e rrezikshme dhe mbeturinat 
e pranishme të materialeve radioaktive dhe bërthamore, nëse ato plotësojnë 
kushtet për klasifikim si mallra të rrezikshme në bazë të dispozitave të 
marrëveshjes të përmendur në nenin 5 të këtij ligji;  

1.15. Marrësi i mallrave - marrësi në përputhje me kontratën për transportin. 
Nëse marrësi cakton një palë të tretë në përputhje me dispozitat e 
aplikueshme në kontratën për transportin, ky person gjykohet si marrës 
brenda kuptimit të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji. Nëse operacioni i 
transportit kryhet pa një kontratë për transportin, ndërmarrja e cila merr 
përgjegjësinë për mallrat e rrezikshme në mbërritje konsiderohet si marrësi i 
mallrave;  

1.16. Mbushës - ndërmarrja e cila ngarkon mallra të rrezikshme në (mjet-cisternë 
ose vagon - cisternë, cisternë të çmontueshme, cisternë të lëvizshme ose 
kontejner-cisternë) dhe, ose brenda në mjet, në kontejner të madh ose të 
vogël për transportin e mallrave të ngurta, në formë të granuluar ose pluhur;  

1.17. Ministria - Ministria, që mbulon çështjet e transportit;  
1.18. Ministri - Ministri përgjegjës për çështjet e transportit;  
1.19. Mjet - çdo mjet brenda kuptimit të nenit 5 të këtij ligji (një mjet motorik ose 

rimorkio, mjet hekurudhor);  
1.20. Ngarkues - ndërmarrje e cila ngarkon mallrat e rrezikshme në mjet ose në 

një kontejner të gjerë;  
1.21. Paketa - produkti i përfunduar i operacionit të ambalazhimit i përgatitur për 

dërgim, i përbërë nga ambalazhi, ose ambalazhi i madh ose kontejner i 
ndërmjetëm për substanca solide dhe përmbajtjen e vetë të saj. Termi përfshin 
bombolat e gazit siç janë të përkufizuar po kështu dhe artikuj që për nga 
madhësia pesha apo konfigurimi, mund të transportohen të paambalazhuara 
në mbajtëse, arka ose pajisje trajtimi. Me përjashtim të transportit të 
materialeve radioaktive, termi nuk aplikohet për mallrat e ngurta të 
transportuara në sasi të mëdha e as për substancat e transportuara në cisternë;  
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1.22. Pjesëmarrës - ndërmarrje e përfshirë në transportin e mallrave të 
rrezikshme dhe i lidhur me veprimtarinë e ngarkimit, shkarkimit, paketimit 
dhe mbushjes dhe përfshin dërguesin, transportuesin, marrësin, ngarkuesin, 
paketuesin, mbushësin, dhe operatorin e cisternës – lëvizshme ose cisternës 
– kontejner;  

1.23. Transport - operacioni i transportit, të kryer me anë të një mjeti, plotësisht 
ose pjesërisht, në rrugët publike, ose me hekurudhë, dhe përshinë 
veprimtaritë e ngarkimit, shkarkimit e ambalazhimit dhe mbushjes;  

1.24. Transporti tokësor i mallrave të rrezikshme - transporti i mallrave të 
rrezikshme me rrugë ose me hekurudhë;  

1.25. Transportues – subjekti i cili kryhen operacione transporti me ose pa 
kontratë transporti; 

1.26. ADR - Marrëveshja Evropiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të 
Mallrave të Rrezikshme; 

1.27. CIM - Konventa ndërkombëtare për transportin e mallrave me hekurudhë;  
1.28. COTIF - Konventa për transportin ndërkombëtar hekurudhor,  
1.29. RID - Rregullat në lidhje me transportin ndërkombëtar të mallrave të 

rrezikshme me hekurudhë - Aneksi C;  
1.30. Numri i UN – një numër identifikues katërshifror i një substance apo i një 

artikulli të marrë nga Projektrregullorja e Kombeve të Bashkuara.  
2. Një term ose shprehje e përdorur në këtë ligj, e cila përdoret, gjithashtu, në 

marrëveshjet e nenit 5 të këtij ligji, ka të njëjtin kuptim me ato të përdorura në këto 
marrëveshje, për aq sa të mos ketë kuptim të kundërt.  

3. Termat apo shprehjet të përdorura në këtë ligj kanë kuptim të njëjtë siç përdoren në 
marrëveshjet e përmendura në nenin 5 të këtij ligji.  

4. Aplikohen edhe përkufizimet e dhëna në kapitullin 1.2 të ADR dhe të RID.  
 

Neni 4 
Objekti i ligjit 

 
1. Ky ligj ka për objekt përcaktimin e: 

1.1. proceduarave mbi të cilat duhet të kryhet transporti tokësor i mallrave të 
rrezikshme;  

1.2. detyrimeve të pjesëmarrësve të përfshirë në këtë lloj transporti, dërguesin, 
transportuesin, marrësin e ngarkesës, ambalazhuesin, përgatitësin e paketave 
për transport, ngarkuesin, mbushësin e shkarkuesin;  

1.3. kushteve të trajnimit dhe testimit për ambalazhuesin, përgatitësin e paketave 
për transport, ngarkuesin, mbushësin, shkarkuesin;  

1.4. proceduarave për emërimin e këshilltarëve të sigurisë dhe trajnimin e 
testimin e tyre;  

1.5. kushteve që duhet të plotësojnë mjetet e transportit të përfshirë në këtë lloj 
transporti dhe drejtuesit e këtyre mjeteve;  

1.6. kompetencave të institucioneve përkatëse publike në lidhje me transportin 
dhe mbikëqyrjen në zbatimin e këtij ligji.  
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Neni 5 
Marrëveshjet ndërkombëtare 

 
1. Për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme zbatohet 

“Marrëveshja Europiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të 
Rrezikshme (ADR)” dhe Protokollin e Nënshkrimit”, përfunduar në Gjenevë, më 
30 Shtator 1957, me pjesët e saj përbërëse, Anekset A dhe B.  

2. Për transportin ndërkombëtar hekurudhor të mallrave të rrezikshme zbatohet në 
Konventën ndërkombëtare për transportin e mallrave me hekurudhë (CIM) dhe në 
Konventën për transportin ndërkombëtar hekurudhor (COTIF), Aneksi C – 
“Rregullat në lidhje me transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me 
hekurudhë (RID)”.  

3. Për transportin e substancave radioaktive dhe materialeve bërthamore zbatohet:  
3.1. Ligji për mbrojtje nga rrezatimi jojonizues, jonizues dhe sigurinë nukleare 

dhe Ligji për Agjencinë e Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria 
berthamore.  

 
Neni 6 

Transporti me shtete Palë Kontraktuese 
 
Transporti i mallrave të rrezikshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe një shteti i cili 
është palë kontraktuese në marrëveshjet sipas paragrafit 1. dhe 2. të nenit 5 të këtij ligji, 
lejohet për aq sa ky transport përputhet me dispozitat e marrëveshjes të përmendur në 
këtë nen. 
 

KREU II 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME NË LIDHJE 

ME TRANSPORTIN TOKËSOR 
 

Neni 7 
Kriteret bazë për realizimin e të drejtës së licencës 

 
1. Kriteret bazë për marrjen e licencës në përputhje me legjislacionin e BE-së janë:  

1.1. Kompetenca profesionale;  
1.2. Reputacioni i mirë;  
1.3. Besueshmëria financiare;  
1.4. Përmbushja e standardeve teknike.  

2. Rregullat e detajuara për kriteret bazë për marrjen e licencës nga subjektet që 
kërkojnë të marrin licencën për transportin e mallrave të rrezikshme, përcaktohen 
nga Ministria me akt nënligjor. 

 
Neni 8 

Ambalazhet e lejuara 
 
1. Për transportin e mallrave të rrezikshme lejohen vetëm ambalazhet:  

1.1. që nga cilësia, përbërja dhe forma janë në përputhje me sasinë dhe specifikat 
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që i përgjigjen mallrave të rrezikshme që mbarten gjatë transportimit;  
1.2. të cilët janë në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij 

ligji për transportin e lejuar të mallrave të rrezikshme;  
1.3. të cilët janë të kontrolluar dhe të miratuar në përputhje me dispozitat e 

marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  
1.4. të cilët kanë shenja paralajmëruese dhe etiketa, që tregojnë rrezikun, dhe të 

dhëna të tjera për mallrat e rrezikshme dhe ambalazhit në përputhje me 
dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  

 
Neni 9 

Miratimi i ambalazhit 
 
1. Një prodhues ambalazhi për mallrat e rrezikshme është i detyruar të merr 

miratimin për llojin e ambalazhit.  
2. Prodhuesi i ambalazhit është i detyruar të vendos shenjat e miratimit të tipit në 

përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  
3. Prodhuesi i ambalazhit për mallrat e rrezikshme nuk vendos shenja për të treguar 

miratimin sipas paragrafit 1 të këtij neni, nëse ambalazhi nuk është në përputhje 
me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5, të këtij ligji.  

 
Neni 10 

Çertifikimi i cisternave dhe llojeve të tjera të ambalazhit 
 
1. Çertifikata, raportet e testimit dhe të inspektimit për ambalazhet që do të përdoren 

për transportin e materialeve radioaktive lëshohet nga Agjensioni për mbrojtje nga 
rrezatimi dhe siguria nukleare e Republikës së Kosovës.  

2. Çertifikata, raportet e testimit dhe të inspektimit për ambalazhet që do të përdoren 
për transportin e materialeve bërthamore lëshohet nga organi i autorizuar 
Agjensioni për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria nukleare e Republikës së 
Kosovës.  

3. Raportet e shqyrtimeve dhe kontrolleve teknike për ambalazhet që konsiderohen 
apo shqyrtohen si pajisje nën presion e që do të përdoren për transportin e lëndëve 
djegëse të lëngshme dhe gazeve, cisternave ose cisternave fikse me automjetin, 
lëshohet nga organi përkatës inspektues i autorizuar nga Inspektorati për paisje nën 
presion në minsitrinë përkatese. Në bazë të raportit të këtij organi inspekutes 
leshohet certifikata për plotësimin e kërkesave të sigurisë teknike të ambalazheve 
të lartëpërmendura.  

4. Çertifikatat, raportet e testimit dhe të inspektimit për ambalazhet që do të përdoren 
për transportin e substancave të rrezikshme të tjera nga ato të përmendura në 
paragrafin 1., 2. dhe 3. të këtij neni lëshohet nga organi i autorizuar nga ministri 
përgjegjës.  

5. Kërkesës për dhënien e të drejtës personit juridik sipas paragrafit 4. të këtij neni i 
bashkëngjitet kompetenca profesionale për përftimin e të drejtës së procedurës për 
dhënien e certifikatës, raportet e testimit dhe të inspektimit, për ambalazhet që 
përdoren për transportin e mallrave të rrezikshme.  

6. Institucionet dhe personat juridikë të autorizuar të përmendur në paragrafin 1, 2., 3. 
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dhe 4. këtij neni lëshojnë certifikata, raporte testimi e inspektimi për ambalazhin që 
përdoret, vetëm, kur është në përputhje me dispozitat e marrëveshjes së përmendur 
në nenin 5 të këtij ligji.  

7. Institucionet dhe personat juridikë të autorizuar të përmendur në paragrafin 1., 2., 
3. dhe 4. të këtij neni, mund të marrin si bazë për dhënien e certifikatës, raportet e 
testimit dhe të inspektimit për ambalazhin që do të përdoret, nga një person juridik 
i huaj me seli në një shtet tjetër, i cili plotëson kushtet sipas nenit 5 të këtij ligji, 
nëse kjo është në interesin e përbashkët, të thjeshtësisë, të efikasitetit ekonomik 
dhe të shpejtësisë së procesit.  

8. Ambalazhi i cili është i miratuar nga autoriteti përgjegjës i shtetit njihet, vetëm, 
nëse është testuar dhe miratuar në përputhje me dispozitat e marrëveshjes të 
përmendur në nenin 5 të këtij ligji.  

9. Qeveria me vendim përcakton kushtet e rregullat për dhënien dhe heqjen e 
autorizimit për ambalazhet nga institucionet e ministrive përkatëse të përmendur në 
paragrafin 1., 2., 3. dhe 4. të këtij neni.  

 
Neni 11 

Shënimet e ambalazhit 
 
1. Institucionet dhe personat e autorizuar juridikë të përmendur në paragrafin 1., 2., 3. 

dhe 4. të nenit 10 të këtij ligji ose organet e autorizuara prej tyre miratojnë 
ambalazhin me mënyrën e shënimit të përcaktuar në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji. Nuk lejohet përdorimi i shenjave të cilat 
mund të shkaktojnë keqkuptime me shenjat e miratuara më parë ose me shenjat e 
vendeve të tjera.  

2. Nëse për arsye të sigurisë në transport është e domosdoshme, apo nëse është 
caktuar me dispozita në marrëveshjen e nenit 5 të këtij ligji, në/mbi ambalazhe 
lejohen të vendosen shënime me kufizimet e nevojshme në lidhje me përdorimin e 
ambalazhit (kushtet e veçanta, kufizimet kohore, etj).  

 
Neni 12 

Heqja e certifikatës së ambalazhit 
 
1. Në qoftë se organet e kontrollit, konstatojnë se ambalazhi nuk është në përputhje 

me dispozitat e marrëveshjes së përmendur në nenin 5 të këtij ligji, ata ndalojnë 
përdorimin e tij për transportin e mallrave të rrezikshme dhe njoftojnë menjëherë 
institucionet ose personat juridikë të autorizuar në paragrafin 1., 2., 3. dhe 4. të 
nenit 10 të këtij ligji.  

2. Institucionet ose personat juridikë të autorizuar në paragrafin 1., 2., 3. dhe 4. të 
nenit 10 të këtij ligji do të fillojnë menjëherë procedurat për heqjen autorizimit për 
ambalazhin e përmendur në paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 13 

Kushtet që duhet të plotësojnë mjetet 
 
1. Për transportin e mallrave të rrezikshme përdoret një mjet që:  
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1.1. është i prodhuar dhe është i pajisur në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  

1.2. ka një certifikatë të vlefshme të miratimit për transportin e mallrave të 
rrezikshme, të caktuar, në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 
të këtij ligji;  

1.3. është i pajisur me panele (pllakata) dhe është i shënuar në përputhje me 
dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  

 
Neni 14 

Detyrimet e pjesëmarrësve për rritjen e sigurisë dhe raportimi i ngjarjeve 
që përfshijnë mallrat e rrezikshme 

 
1. Të gjithë pjesëmarrësit në transportin tokësor të mallrave të rrezikshme marrin të 

gjitha masat e nevojshme, në përputhje me natyrën dhe shtrirjen e parashikuar të 
rreziqeve, për reduktimin ose shmangien e dëmeve në njerëz, në pronë dhe në 
mjedis. Ata zbatojnë, në të gjithë rastet, kërkesat e marrëveshjes të nenit 5 të këtij 
ligji në fushat e tyre respektive.  

2. Në rastin e një rreziku serioz ose aksidenti të menjëhershëm, ku siguria e publikut 
dhe e pronës mund të rrezikohet, pjesëmarrësit në transportin e mallrave të 
rrezikshme njoftojnë menjëherë Qendrën për Alarmim dhe Koordinim Emergjent 
të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent 112, duke venë në dispozicion të saj të 
gjithë informacionin e nevojshëm për ndërmarrjen e veprimeve.  

3. Në rastin e një aksidenti serioz ose incidenti gjatë veprimtarisë së ngarkimit, 
mbushjes, transportit ose shkarkimit të mallrave të rrezikshme, ngarkuesi, 
mbushësi, transportuesi ose marrësi, respektivisht për fushën që mbulojnë do të 
përgatisin një raport për aksidentin në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në 
nenin 5 dhe ia paraqesin Ministrit. Forma dhe përmbajtja e modelit të raportit 
caktohet me akt nënligjor të Ministrisë.  

4. Dërguesi, transportuesi dhe marrësi bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe me 
personat e autorizuar të autoriteteve shtetërore në shkëmbimin e informacionit, me 
qëllim rritjen e sigurisë, për masat parandaluese dhe procedurat që duhet të ndiqen 
në rastin e aksidenteve dhe incidenteve.  

 
Neni 15 

Detyrimet e dërguesit 
 
1. Dërguesi i mallrave të rrezikshme është personi juridik ose fizik, i cili është i 

emëruar ose është i identifikuar në dokumentacionin e transportit si dërgues i 
mallrave.  

2. Dërguesi dorëzon mallra të rrezikshme për transport, vetëm nëse:  
2.1. janë në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  
2.2. janë të pajisur me autorizim për transportin e mallrave të rrezikshme, për të 

cilat kërkohet një autorizim i tillë në përputhje me nenin 24 të këtij ligji;  
2.3. janë të vendosur në ambalazh që i përmbush kërkesat e nenit 8 të këtij ligji;  
2.4. janë në përputhje të plotë me kushtet e transportit, ngarkimit të përbashkët 

(përzier), trajtimit, ruajtjes, pastrimit dhe dekontaminimit, si dhe dispozitat e 
tjera në bazë të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  
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2.5. mjetet janë në përputhje me kërkesat e nenit 13 të këtij ligji;  
2.6. drejtuesi i mjetit apo personi juridikë ose fizikë, i cili kryhen transportin, 

janë të pajisur me dokumentet e nevojshme shoqëruese të paraqitura në bazë 
të dispozitave të përmendur në marrëveshjet e nenit 5 të këtij ligji dhe, nëse 
është e nevojshme, autorizimin për transport në përputhje me nenin 24 të 
këtij ligji;  

2.7. zbaton masa të tjera sigurie në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në 
nenin 5 të këtij ligji.  

3. Kur dërguesi përdor shërbime të pjesëmarrësve të tjerë (paketuesin, ngarkuesin, 
mbushësin, etj.), ai merr masa të përshtatshme për të garantuar që dërgesa plotëson 
dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji. Ai gjithashtu, mbështet në 
informacionin dhe të dhënat që i dërgojnë pjesëmarrësit e tjerë në transport.  

4. Kur dërguesi vepron në emër të një pale të tretë, kjo e fundit informon dërguesin 
me shkrim për mallrat e rrezikshme, të cilat janë përfshirë, dhe i dërgon atij të 
gjithë informacionin dhe dokumentet e nevojshme për kryerjen e detyrimeve të tij. 

 
Neni 16 

Detyrimet e transportuesit 
 
1. Transportuesi transporton mallra të rrezikshme vetëm nëse:  

1.1. mallrat e rrezikshme që do të transportoj janë të lejuara për transport në bazë 
të marrëveshjes në nenin 5, të këtij ligji, si dhe janë të shoqëruar me 
dokumentacionin përkatës, i cili ndodhet në mjetin e transportit;  

1.2. është i pajisur me një autorizim për transportin e mallrave të rrezikshme, për 
të cilat kërkohet autorizimi sipas nenit 24 të këtij ligji;  

1.3. mallrat e rrezikshme janë të paketuar në ambalazhe që i plotësojnë kërkesat 
e nenit 8 të këtij ligji, si dhe janë vendosur etiketat e rrezikshmërisë dhe 
shënimet e përshkruese për mjetet ose vagonët;  

1.4. janë përmbushur kushtet për mënyrën e transportit, ngarkimin e përbashkët, 
trajtimin dhe sigurimin e mallrave të rrezikshme, dhe pastrimin dhe 
dekontaminimin e enëve ku vendosen mallrat dhe dispozitat e tjera në bazë 
të marrëveshjes të nenit 5 të këtij ligji;  

1.5. mjeti përmbush kërkesat e nenit 13 të këtij ligji dhe është teknikisht në 
përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  

1.6. mjeti është i ngarkuar siç duhet dhe në përputhje me nivelet maksimale të 
lejuara për mallrat e rrezikshme, në përputhje me dispozitat e marrëveshjes 
në nenin 5, të këtij ligji;  

1.7. mjeti është i pajisur me dokumentin e sigurimit të përgjegjësisë për dëmet e 
shkaktuara ndaj palëve të treta, në përputhje me legjislacionin në fuqi për 
këtë fushë;  

1.8. respekton masa të tjera të sigurisë, në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjeve në nenin 5, të këtij ligji dhe me rregullat e tjera që 
rregullojnë sigurinë në transport.  

2. Transportuesi, për rastin e caktuar në nënparagrafin 1.1., 1.3. dhe 1.6. të paragrafit 
1. të këtij neni, mbështet me informacionin e të dhënave nga pjesëmarrësit e tjerë.  

3. Nëse transportuesi vëzhgon një shkelje të kërkesave të dispozitave të marrëveshjes 
sipas nenit 5 të këtij ligji, ai nuk e nis ngarkesën deri sa çështja të sqarohet.  
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Neni 17 
Detyrimet e marrësit 

 
1. Marrësi i ngarkesës ka për detyrë të pranoj sa më shpejtë mallrat dhe të verifikoj, 

pas shkarkimit, që kërkesat sipas dispozitave të marrëveshjes në nenin 5, të këtij 
ligji janë plotësuar.  

2. Marrësi i ngarkesës, në veçanti, duhet:  
2.1. të kryej pastrimin e përshkruar dhe dekontaminimin e mjeteve dhe 

kontejnerëve siç parashikohet në dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të 
këtij ligji;  

2.2. të heq nga kontejnerët e shkarkuar, të pastruar dhe të dekontaminuar, 
plotësisht, panelet dhe shenjat që tregojnë rrezikun siç përcaktohet në 
dispozitat e marrëveshjes të nenit 5 të këtij ligji;  

2.3. shkarkon mallrat e rrezikshme në vendet përkatëse të caktuara për shkarkim.  
3. Nëse marrësi i ngarkesës përdor shërbime të pjesëmarrësve të tjerë, si shkarkues, 

pastrues, dekontaminues etj, ai merr masa të përshtatshme që garantojnë plotësimin 
e kërkesave sipas dispozitave të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  

4. Nëse nga verifikimet konstatohet një shkelje e kërkesave sipas dispozitave të 
marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligj, marrësi kthen kontejnerin te transportuesi 
vetëm pasi shkelja është evituar.  

 
Neni 18 

Detyrimet e ngarkuesit 
 
1. Ngarkuesi në veçanti kryhen detyrime si vijon:  

1.1. dorëzon mallra të rrezikshme te transportuesi vetëm nëse ato janë në 
përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  

1.2. kontrollon gjatë dorëzimit mallrat e rrezikshme të paketuara ose ambalazhet 
bosh të papastruara, kontrollon nëse ambalazhi është dëmtuar. Ai nuk 
dorëzon paketën, ambalazhi i të cilës është dëmtuar, veçanërisht nëse nuk ka 
kryer provën e rrjedhjes, dhe ka rrjedhje ose ka mundësi rrjedhjeje të 
substancës së rrezikshme, deri sa dëmtimi të jetë riparuar, ky detyrim 
gjithashtu zbatohet te ambalazhet e papastruara bosh;  

1.3. përputh kërkesat speciale në lidhje me ngarkimin ose trajtimin, kur ngarkon 
mallrat e rrezikshme në një mjet, ose në një kontejner;  

1.4. plotëson kërkesat në lidhje me shenjat e rrezikut, si pllakatet ose pllakën 
portokalli mbi mjet ose mbi kontejner sipas dispozitave të nenit 5 të këtij 
ligji;  

1.5. zbaton ndalimet mbi ngarkesat e përziera duke marrë parasysh mallrat e 
rrezikshme në mjet ose në kontejner, dhe zbaton kërkesat në lidhje me 
ndarjen e ushqimeve, ose artikujve të tjerë të konsumit ose ushqimet e 
kafshëve;  

1.6. përputh masat e tjera të sigurisë me dispozitat e nenit 5 të këtij ligji.  
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Neni 19 
Detyrimet e ambalazhuesit 

 
1. Detyrimet e përgatitësit të paketave në veçanti janë:  

1.1. plotësimi i kërkesave në lidhje me kushtet e ambalazhimit, ose kushteve të 
ambalazhimit të paketave të përziera;  

1.2. plotësimi i kushteve në lidhje me shenjat paralajmëruese dhe etiketat e 
paketave;  

1.3. respektimi i masave të tjera të sigurisë në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes së nenit 5 të këtij ligji.  

 
Neni 20 

Detyrimet e mbushësit 
 
1. Mbushësi, në veçanti, kryhen detyrimet si vijon:  

1.1. para fillimit të mbushjes me substanca të rrezikshme, ai kontrollon për të 
gjithë llojet e cisternave e pajisjet e tyre, nëse janë teknikisht të rregullta, 
dhe sigurohet që afati i fundit për testin (inspektimin) e ardhshëm për të 
gjithë llojet e cisternave nuk ka kaluar;  

1.2. mbush vetëm cisternat me mallra të rrezikshme të autorizuara për 
transportim në ato cisterna;  

1.3. gjatë mbushjes së cisternës, plotëson kërkesat në lidhje me mallrat e 
rrezikshme në ndarjet (komorat) që janë ngjitur me njëra-tjetrën (fqinjë);  

1.4. gjatë mbushjes së cisternës, vëzhgon nivelin e lejuar maksimal të mbushjes 
ose masën e lejuar maksimale të përmbajtjes për litër të kapacitetit për 
substancën që është duke u mbushur;  

1.5. kontrollon, pas mbushjes, pajisjet e shkarkimit të cisternës për izolim ndaj 
rrjedhjes;  

1.6. sigurohet që nuk ka mbetje të substancës, që mbushi në sipërfaqen e jashtme 
të cisternës të mbushur prej tij;  

1.7. sigurohet që pllaka ngjyrë portokalli dhe panelet ose etiketat janë të fiksuara 
në cisternë, mbi mjet e kontejner;  

1.8. gjatë mbushjes së mjeteve ose kontejnerëve me mallra të ngurta, të 
granuluar e që vepron në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 
të këtij ligji;  

1.9. zbaton masa të tjera të sigurisë në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në 
nenin 5 të këtij ligji.  

 
Neni 21 

Detyrimet e operatorit të cisternës – kontejner ose cisternës së lëvizshme 
 
1. Operatori i cisternës kontejner ose i cisternës së lëvizshme në veçanti duhet:  

1.1. të garantojë plotësimin e kërkesave për konstruksionin, pajisjen, testimin 
dhe shenjëzimin e cisternës kontejner ose të cisternës së lëvizshme në 
përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  

1.2. të sigurojë mirëmbajtje të cisternave dhe pajisjeve të tyre për të garantuar 
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përputhjen me nënparagrafin 1.1. të këtij neni deri në kohën e inspektimit 
teknik pasues;  

1.3. të sigurojë një inspektim teknik jashtë radhe (të veçantë) të sigurisë së 
cisternës për të garantuar përputhjen me nënparagrafin 1.1. të këtij neni në 
rastin e ndonjë dobësimi nga një riparim, ose nga një ndryshim ose nga një 
aksident, të cilat ndikojnë në sigurinë e tyre;  

1.4. të zbatojë masa të tjera të sigurisë në përputhje me dispozitat e marrëveshjes 
në nenin 5 të këtij ligji.  

 
Neni 22 

Detyrimet e transportuesit në rast humbje të mallit 
 
1. Transportuesi duhet të marrë të gjithë masat e duhura me qëllim shmangien për 

humbjen e pjesshme ose të gjithë mallrave të rrezikshme gjatë transportit. Në rast 
konstatimi, ai duhet të informoj menjëherë Qendrën për Alarmim dhe Koordinim 
Emergjent të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent 112, për llojin dhe sasinë e 
mallrave të rrezikshme, si dhe shkallën e rrezikut që ato paraqesin për dëmtimin e 
njerëzve, pronës dhe mjedisit.  

2. Një ngjarje që ka ndodhur sipas paragrafit 1. të këtij neni është subjekt i një raporti 
sipas paragrafit 3, të nenit 14 të këtij ligji.  

 
Neni 23 

Masat që merren në rast derdhje apo rrjedhje të mallrave të rrezikshme 
 
1. Në rast derdhje apo rrjedhje të mallrave të rrezikshme, transportuesi merr masat e 

nevojshme duke i mbledhur apo duke i hequr, ose duke i vendosur në një vend të 
caktuar, ose duke i bërë ato të padëmshme, dhe duhet të njoftoj menjëherë Qendrën 
për Alarmim dhe Koordinim Emergjent të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent 
112. 

2. Nëse transportuesi nuk është në gjendje të përmbush vetë detyrimet e vendosura në 
paragrafin 1. të këtij neni, ai mund të përdor për këto shërbime, pjesëmarrës të tjerë 
të autorizuar për të vepruar në raste të tilla.  

3. Artikujt e mallrave të rrezikshme të derdhur ose që kanë rrjedhur ose objekte të 
kontaminuar duhet të neutralizohen me rregullore të veçanta.  

4. Një ngjarje që ka ndodhur sipas paragrafit 1. të këtij neni është subjekt i raportit 
sipas paragrafit 3. të nenit 14 të këtij ligji.  

 
Neni 24 

Transportet e kryera me autorizim 
 
1. Për transportin e mallrave të rrezikshme, si lëndët plasëse (eksplozivët), lëndët 

radioaktive e materialet bërthamore kërkohet autorizim.  
2. Autorizimi për transportin e eksplozivëve lëshohet nga Ministria e Brendshme dhe 

njëkohësisht me lëshimin e këtij autorizimi kryhet njoftimi për organet e policisë 
përmes të cilave itinerari i udhëtimit kalon.  

3. Autorizimi për transportin e materialeve radioaktive lëshohet nga Agjensioni për 
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mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore e Republikës së Kosovës.  
4. Autorizimi për transportin e materialeve bërthamore lëshohet nga Agjensioni për 

mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore e Republikës së Kosovës.  
5. Si përjashtim nga paragrafi 2., 3. dhe 4., të këtij neni, autorizimi për transportin e 

brendshëm për substancat eksplozive dhe materialet bërthamore e radioaktive, nuk 
është i nevojshëm vetëm në rastin kur kryhet në përputhje me përjashtimet e 
parashikuara në dispozitat e marrëveshjes të nenit 5 të këtij ligji. Për substancat 
eksplozive, transportuesi informon Organet Policore të Republikës së Kosovës, 
njëzet e katër (24) orë para se të kalon dhe përfundon udhëtimi. Informacioni 
shoqërohet me kohën e saktë të fillimit dhe kohën e përafërt të parashikuar, të 
përfundimit të operacionit të transportit.  

6. Personit juridik apo fizik, veprimtaria e të cilit është e lidhur me përdorimin e 
substancave eksplozive ose radioaktive, mund t’i jepet autorizim për një transport 
të shumëfishtë të këtyre substancave, i vlefshëm për një muaj për substancat 
eksplozive dhe deri në gjashtë (6) muaj për substancat radioaktive. Një autorizim i 
tillë jepet vetëm nëse plotësohet kushti që transporti të kryhet në të njëjtën ditë të 
javës, në të njëjtën orë, në të njëjtin itinerar nga origjina në destinacion dhe me të 
njëjtin mjet/mjete transporti.  

7. Personi, i cili aplikon për një autorizim sipas këtij neni, duhet të njoftojë, për 
kohën e saktë të fillimit dhe kohën e përafërt të parashikuar, të përfundimit të 
transportit të paktën njëzet e katër (24) orë para transportimit, drejtorinë e policisë 
në rrethin nga i cili transporti i substancave eksplozive fillon, ose organet e policisë 
kufitare të pikës ku kryhet kalimi, në të cilën është importuar, eksportuar apo 
transportuar substanca eksplozive, ndërsa në rastin e transportit të substancave 
radioaktive dhe materialeve bërthamore edhe institucionin që ka lëshuar 
autorizimin.  

 
Neni 25 

Kërkesa për autorizim 
 
1. Kërkesa për autorizim për transportin e mallrave në përputhje me paragrafin 1. të 

nenit 24 të këtij ligji, paraqitet nga dërguesi ose transportuesi ose marrësi, dhe 
përmban elementët e mëposhtëm: 
1.1. informacion rreth prodhuesit, dërguesit ose transportuesit ose marrësit të 

ngarkesës;  
1.2. numrin e UN të mallrave të rrezikshme dhe të dhënat që konfirmojnë 

dispozita të caktuara të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji;  
1.3. llojin e të dhënave, si emrin, sasinë, mënyrën e paketimit dhe përbërjen 

kimike dhe fizike të mallrave të rrezikshme;  
1.4. hartën me itinerarin e lëvizjes;  
1.5. treguesin e vendit të shkarkimit;  
1.6. një periudhë prej pesëmbdhjetë (15) ditë, brenda të cilës kryhet transporti;  
1.7. një informacion rreth automjetit dhe drejtuesit të transportit të mallrave me 

rrugë;  
1.8. miratimin e autoriteteve përgjegjëse të shtetit fqinjë i cili lejon importimin 

ose transitimin.  
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2. Kur aplikohet për autorizimin e posaçëm për transportin e shumëfishtë sipas 
paragrafit 6. të nenit 24, të këtij ligji nuk është e nevojshme të jepen specifikimet 
në nënparagrafin 1.7. dhe 1.8., të paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 26 

Kërkesa sigurie shtesë për lëshimin e një autorizimi 
 
1. Organi përgjegjës për lëshimin e autorizimit mund të vendos kushte shtesë për 

transportin ose masa sigurie të posaçme, për mbrojtjen e njerëzve, mjedisit, pronës, 
ose për të mbrojtur transportin nga persona të paautorizuar.  

2. Shpenzimet për kushtet shtesë ose masat e veçanta mbulohen nga personi fizik ose 
juridik që ka aplikuar për autorizim.  

 
Neni 27 

Kufizimet 
 
1. Organi përgjegjës për lëshimin e autorizimit për transportin e mallrave të 

rrezikshme, të caktuara mund të ndaloj transportin e këtyre mallrave të rrezikshme 
të caktuar, apo lejoj transportin vetëm në kushte të veçanta, nëse kjo është e 
nevojshme për arsye të sigurisë në transport, rendin publik apo mbrojtjen e 
njerëzve dhe mjedisin.  

2. Organi përgjegjës në çdo rast njofton ministrinë para nisjes së procedurave të 
përmendura në paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 28 

Ndalimi i etiketimit të paketave dhe automjeteve 
 
Ndalohet shënimi mbi paketat ose mbi mjetet, që nuk kryejnë transport të mallrave të 
rrezikshme me pllakate, shenja paralajmëruese, etiketa, që përdoren për të treguar 
rrezikshmërinë në përputhje me dispozitat e marrëveshjes të përmendur në nenin 5 të 
këtij ligji. 
 

KREU III 
KËSHILLTARI I SIGURISË DHE PJESËMARRËSIT QË PËRFSHIHEN 

NË TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME ME RRUGË 
DHE ME HEKURUDHË 

 
Neni 29 

Këshilltari i Sigurisë 
 
1. Ndërmarrja, e cila në veprimtarinë e saj, përfshin transportin, ose veprimtaritë e 

lidhura me ambalazhimin (paketimin), ngarkimin, mbushjen ose shkarkimin, e 
mallrave të rrezikshme me rrugë dhe, ose me hekurudhë cakton zyrtarisht një ose 
më shumë këshilltarë të sigurisë për transportin e mallrave të rrezikshme, i cili, 
është i ngarkuar që të ndihmojë në parandalimin e rreziqeve të qenësishme në 
veprimtari të tilla ndaj njerëzve, pronës dhe mjedisit. 
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2. Ndërmarrja e përmendur në paragrafin 1. të këtij neni njofton, brenda 
pesëmbdhjetë (15) ditëve kalendarike nga data e caktimit, ministrinë për identitetin 
e këshilltarit të sigurisë, si dhe informon për çdo ndryshim të mundshëm që ka 
lidhje me këtë person.  

3. Ndërmarrja nuk cakton këshilltar të sigurisë, të kërkuar në paragrafin 1. të këtij 
neni, po qe se ky person nuk është mbajtës i një certifikate të vlefshme, të 
kualifikimit profesional të tij.  

4. Këshilltari i sigurisë mund të jetë drejtues i ndërmarrjes, një person me detyrime të 
tjera në ndërmarrje, ose një person i punësuar me kohë të pjesshme nga 
ndërmarrja, me kusht që ky person të jetë i aftë në kryerjen e detyrimeve të 
këshilltarit.  

5. Ministria nxjerr akt nënligjor dhe përcakton rregullat për njohjen e certifikatave të 
lëshuara nga organet e caktuara të një Shteti tjetër, palë Kontraktuese në 
marrëveshjen e nenit 5 të këtij ligji.  

6. Ndërmarrjet, të cilat kryejnë transport të mallrave të rrezikshme, të përjashtuara 
nga dispozita të caktuara të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji, nuk kanë detyrim 
të caktojnë këshilltar të sigurisë.  

 
Neni 30 

Detyrat e këshilltarit të sigurisë 
 
1. Detyra kryesore e këshilltarit të sigurisë është, nën përgjegjësinë e drejtuesit të 

ndërmarrjes, që të mundësoj, me të gjithë mjetet e përshtatshme dhe me të gjithë 
veprimet e duhura, lehtësimin në administrimin e veprimtarive të caktuara si dhe 
në përputhje me kërkesat e zbatueshme e mënyrën më të sigurt të mundshme, të 
shprehura në dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  

2. Detyrat e këshilltarit të sigurisë në lidhje me veprimtarinë e ndërmarrjes kryesisht 
janë:  
2.1. monitorimi për respektimin e dispozitave ligjore që rregullojnë transportin e 

mallrave të rrezikshme;  
2.2. këshillimi i ndërmarrjes së tij mbi transportin e mallrave të rrezikshme;  
2.3. përgatitja e një raporti vjetor sipas udhëzimeve të minsitrisë për ndërmarrjen 

për transportin e mallrave të rrezikshme. Raportin ia dërgon ministrisë 
brenda 3 mujorit të parë të vitit pasardhës. Raporti ruhet për pesë (5) vjet në 
ndërmarrje dhe do të jetë i disponueshëm për ministrinë e institucionet e 
tjera të interesuara të ngarkuara me ligj sa herë kërkohen prej tyre;  

2.4. këshillimi i punonjësve të tjerë të ndërmarrjes dhe mirëmbajtja e dosjeve për 
këshillimin e tyre;  

2.5. zbatimi i masave të përshtatshme për mënjanimin e përsëritjes së një 
aksidenti, incidenti ose shkeljeve serioze;  

2.6. zbatimi i masave të duhura në rastin e ndonjë aksidenti, incidenti që mund të 
ndikojnë në sigurinë gjatë transportit, ngarkimit ose shkarkimit të mallrave 
të rrezikshme;  

2.7. kontrolli që lejon verifikimin e pajisjeve të përdorura në lidhje me 
transportin, ngarkimin ose shkarkimin e mallrave të rrezikshme;  

2.8. zbatimi i procedurave të verifikimit me qëllim që në bordin e mjeteve të 
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transportit të jenë dokumentet dhe pajisjet e sigurisë që duhet të shoqërojnë 
transportin dhe që këto dokumente e pajisje të jenë në përputhje me 
rregullat.  

3. Detyrat e këshilltarit të sigurisë, gjithashtu përshijnë monitorimin e praktikave dhe 
procedurave në lidhje me veprimtarinë përkatëse të ndërmarrjes në përputhje me 
dispozita të caktuara në marrëveshjen e nenit 5 të këtij ligji.  

 
Neni 31 

Raportet në rastin e aksidenteve 
 
1. Kur ndodh aksident me pasojë dëme në persona, pronë ose mjedis gjatë transportit, 

ngarkimit, ose shkarkimit të kryera nga ndërmarrja, këshilltari i sigurisë, pas 
mbledhjes së informacionit, përgatit një raport dhe dorëzon një kopje të tij në 
ndërmarrjen ku ka ndodhur aksidenti.  

2. Raporti i aksidentit i përgatitur sipas paragrafit 1. të këtij neni do të ruhet në 
ndërmarrje për pesë (5) vjet dhe është i vlefshëm për ministrinë, për personat e 
autorizuar për kontroll sipas nenit 40 të këtij ligji e institucionet e tjera të 
ngarkuara me ligj sa herë kërkohen prej tyre.  

3. Raporti i aksidentit nuk zëvendësohet me një raport tjetër, i cili mund të ketë lidhje 
me menaxhimin e ndërmarrjes, dhe që kërkohet nga legjislacioni kombëtar ose ai 
ndërkombëtar.  

 
Neni 32 

Trajnimi profesional i këshilltarit të sigurisë 
 
1. Ministria, në përputhje me marrëveshjet e përmendura në nenin 5 të këtij ligji, 

përcakton, me akt nënligjor programin e edukimit, zbatimin, mënyrën e trajnimit 
dhe mënyrën e vlerësimit të këshilltarëve të sigurisë.  

2. Ministria, në përputhje me marrëveshjet e përmendura në nenin 5 të këtij ligji, 
përcakton, me akt nënligjor, formën dhe vlefshmërinë e certifikatës së kualifikimit 
të këshilltarëve të sigurisë në paragrafin 3. të nenit 29 të këtij ligji, kushtet që duhet 
të plotësojnë institucionet që kryejnë procesin e trajnimit të këshilltarëve, 
përmbajtjen dhe mënyrën e kryerjes së provimeve, listën e lëndëve ose çështjeve 
që duhet të trajtohen dhe përbërjen e komisionit të caktuar për kryerjen e provimit. 
Tarifat për trajnimin dhe, ose provimin e këshilltarëve të sigurisë përcaktohen nga 
Ministria me akt nënligjor në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për financa.  

3. Komisioni i provimit të përmendur në paragrafin 2, të këtij neni, në fillim të çdo 
viti kalendarik emërohet nga Ministri me propozim të Komisioni sipas paragrafit 1. 
të nenit 54 të këtij ligji.  

4. Për punën e kryer sipas paragrafit 1. të këtij neni, anëtarët e komisionit 
shpërblehen sipas mënyrës dhe vlerave të përcaktuara me vendim të Qeverisë.  

5. Trajnimi profesional i personave të përmendur në paragrafin 1. të këtij neni mund 
të kryhet nga personi juridik i autorizuar nga Ministria, nëse ato plotësojnë kushtet 
e vendosura në aktin nënligjor të përmendur në paragrafin 2. të këtij neni.  
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Neni 33 
Edukimi profesional i personave të përfshirë në transport 

 
1. Personat e punësuar nga pjesëmarrësit, të përmendur në nenin 14 të këtij ligji, 

detyrimet e të cilëve lidhen me transportin e mallrave të rrezikshme, të kenë 
përfunduar programin e trajnimit profesional, në varësi të detyrave dhe 
përgjegjësive të pozicionit, dhe të kenë kaluar provimin e edukimit profesional.  

2. Edukimi profesional i personave sipas paragrafit 1. të këtij neni, si dhe shtrirja e 
njohurive të tyre për sigurinë e operacioneve të rëndësishme që ata kryejnë, duhet 
të jetë periodik në raste të parashikuara, me qëllim rifreskimin e njohurive, dhe 
kontrollet ndaj tyre të jenë të paparalajmëruara. Dokumentacioni mbi trajnimin e 
çdo punonjësi mbahet nga punëdhënësi në dosjen personale të çdo punëmarrësi, si 
dhe nga vetë punëmarrësi.  

3. Trajnimi profesional i personave të përmendur në paragrafin 1. të këtij neni mund 
të kryhet nga personi juridik i autorizuar nga Ministria nëse ata plotësojnë kushtet 
e vendosura, për këtë qëllim. Certifikatat e trajnimit para lëshimit duhet të 
regjistrohen.  

4. Provimi për aftësimin profesional të personave sipas paragrafit 1. të këtij neni 
kryhet nga institucionet e përmendura në paragrafin 3. të këtij neni.  

5. Programi, zbatimi, edukimi profesional dhe mënyra e organizimit të provimit 
përcaktohen me akt nënligjor të Ministrisë.  

6. Forma, përmbajtja, mënyra dhe procedura për lëshimin e certifikatave për personat 
që kanë dhënë provimin të përmendur në paragrafin 1. të këtij neni, si dhe kushtet 
që duhet të përmbushen nga organet sipas paragrafit 3. të këtij neni, përcaktohen 
me akt nënligjor të Ministrisë.  

7. Tarifat për trajnimin dhe, ose provimin e pjesëmarrësve në transport përcaktohen 
me akt nënligjor të Ministrisë në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për 
financa.  

8. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për personelin e punësuar sipas paragrafit 1. të 
këtij neni kur transporti është i përjashtuar nga dispozitat sipas marrëveshjes të 
nenit 5 të këtij ligji.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT TË VEÇANTA PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE 
TË RREZIKSHME ME RRUGË 

 
Neni 34 

Detyrimet e transportuesit 
 
1. Transportuesi duhet të plotësojë kushtet e nenit 13 të këtij ligji, për mjetin i cili 

përdoret për transportin e mallrave të rrezikshme.  
2. Për transportin e mallrave të rrezikshme, transportuesi lejon vetëm drejtues mjeti të 

kualifikuar për transportin e mallrave rrezikshme në përputhje me nenin 39 të këtij 
ligji.  
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Neni 35 
Detyrimet e dërguesit 

 
1. Dërguesi i mallrave të rrezikshme me rrugë, përveç detyrimeve të paraqitura në 

nenin 15 të këtij ligji, duhet të plotësoj edhe detyrimet e mëposhtme: 
1.1. të informoj transportuesin mbi panelet dhe shenjat që duhet të vendosen mbi 

mjet;  
1.2. të informoj transportuesin mbi mallrat e rrezikshme;  
1.3. shenjëzimin e paketave me shenjat paralajmëruese, mbishkrimet dhe etiketat 

me shenjat e rrezikut; dhe  
1.4. të plotësoj kërkesa të tjera për transportin në përputhje me dispozitat e 

marrëveshjes në paragrafin 1. të nenit 5 të këtij ligji.  
 

Neni 36 
Kushtet dhe detyrimet e drejtuesit të mjetit 

 
1. Drejtuesi i mjetit duhet të ushtroj detyrën e tij si drejtues i një mjeti që transporton 

mallra të rrezikshme, në qoftë se: 
1.1. ka mbushur moshën njëzet e një (21) vjeç dhe të ketë drejtuar, të paktën një 

(1) vit, një mjet me masë maksimale që i kalon 3.5 tonë;  
1.2. është i pajisur me certifikatën e kualifikimit në përputhje me dispozitat e 

marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji;  
1.3. merr përsipër obligimet e tij dhe të gjithë detajet e operacionit të transportit;  
1.4. mjeti, mallrat e rrezikshme dhe ngarkesa plotësojnë standardet e kërkuara në 

dispozitat e marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji;  
1.5. paketat dhe mjetet janë shënuar me shenjat përkatëse paralajmëruese, 

mbishkrimet dhe etiketat me shenjën e rrezikut, dhe është i pajisur me 
informacione të tjera në lidhje me mallrat e rrezikshme dhe mjetet në 
përputhje me dispozitat e marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij 
ligji;  

1.6. zotëron dokumente dhe pajisje në përputhje me dispozitat e marrëveshjes 
sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji;  

1.7. ka plotësuar kërkesat e tjera për transportin në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji.  

2. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për drejtuesin e një mjeti kur janë në përputhje 
me dispozitat përjashtuese në marrëveshjen e paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji.  

 
Neni 37 

Masat e sigurisë 
 
1. Drejtuesi i mjetit gjatë ngarkimit, shkarkimit dhe transportit të mallrave të 

rrezikshme duhet të zbatoj masat e sigurisë në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji.  

2. Drejtuesi i mjetit, gjatë transportit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes sipas paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji dhe me rregullat e 
përmendura në paragrafin 3. dhe 4. të këtij neni.  
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3. Ministria përgjegjëse për çështjet e transportit në bashkëpunim me Ministrinë 
përgjegjëse për çështjet e brendshme dhe Ministrinë përgjegjëse për çështjet e 
mbrojtjes së mjedisit me akt nënligjor, përcaktojnë vendet e parkimit për mjetet e 
transportit të mallrave të rrezikshme dhe kushtet që duhet të përmbushin këto 
vende.  

4. Ministria përgjegjëse për çështjet e transportit në bashkëpunim me Ministrinë 
përgjegjëse për çështjet e brendshme dhe Ministrinë përgjegjëse për çështjet e 
mbrojtjes së mjedisit, me akt nënligjor, vendosin kufizime për transportin e 
mallrave të rrezikshme në rrugët publike.  

 
Neni 38 

Inspektimi i mjetit 
 
1. Konformiteti i mjeteve për transportin e mallrave të rrezikshme, të caktuar sipas 

nenit 13 të këtij ligji, është subjekt i një certifikate të konformitetit ose, siç do të 
quhet më poshtë, certifikatë e miratimit për mjetet që transportojnë mallra të 
rrezikshme, të caktuar, e cila lëshohet nga personi juridik i autorizuar nga 
Ministria.  

2. Personi juridik i përmendur në paragrafin 1. të këtij neni kryen inspektimin e 
mjeteve, përpunimin e dokumenteve dhe lëshimin e certifikatës së miratimit për 
mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme të caktuar, në përputhje me dispozitat 
e marrëveshjes në paragrafin 1. të nenit 5 të këtij ligji.  

3. Inspektimi i mjetit për qëllime të përpunimit të dokumentacionit mbi bazën e të 
cilës lëshohet certifikata e miratimit për mjetet që transportojnë mallra të 
rrezikshme, të caktuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, kryhet nga inspektuesit e 
kontrollit teknik, të cilët zotërojnë të paktën diplomën universitare të inxhinierisë 
mekanike, që kanë kompetencat e personit juridik të përmendur në paragrafin 1. të 
këtij neni.  

4. Përpunimi i dokumentacionit mbi bazën e të cilës lëshohet certifikata e miratimit 
për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme, të caktuar, sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, mund të kryhet nga persona që kenë përfunduar përgatitjen e mesme 
shkollore drejtimi i makinerisë ose komunikacion.  

5. Procedura dhe vendet për inspektimin e mjeteve që transportojnë mallra të 
rrezikshme, si dhe lëshimi i certifikatës së konformitetit të mjetit për transportin 
mallrave të rrezikshme, të caktuar, në përputhje me marrëveshjet e përmendur në 
nenin 5 të këtij ligji, si dhe kushtet që duhen të plotësohen nga personi juridik i 
përmendur në paragrafin 1. të këtij neni, përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

6. Tarifat për inspektimin e mjetit për transportin e mallrave të rrezikshme, 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria në bashkëpunim me Ministrinë për 
financa. 

 
Neni 39 

Trajnimi profesional i drejtuesve të mjeteve 
 
1. Drejtuesit e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme duhet të jenë të pajisur 

me një certifikatë të vlefshme kualifikimi.  
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2. Çertifikata e kualifikimit lëshohet pasi drejtuesi i mjetit i është nënshtruar një kursi 
trajnimi dhe pasi ka kaluar një provim mbi kërkesat e veçanta që duhet të 
plotësohen gjatë transportit të mallrave të rrezikshme. Trajnimi dhe testimi 
(kontrolli) i drejtuesve të mjeteve kryhet nga personi juridik i autorizuar nga 
Ministri, nëse ato plotësojnë kushtet sipas paragrafit 5. të këtij neni.  

3. Programi, zbatimi, metoda e trajnimit, metoda e testimit të aftësisë profesionale të 
drejtuesve dhe kushtet për akreditimin e institucioneve që kryejnë procesin e 
trajnimit të drejtuesve në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në paragrafit 1. të 
nenit 5 të këtij ligji përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

4. Forma, përmbajtja dhe vlefshmëria e certifikatave, mënyra dhe procedura për 
lëshimin e certifikatave të drejtuesit e testuar, në përputhje me dispozitat e 
marrëveshjes në paragrafin 1. të nenit 5 të këtij ligji, kushtet që duhet të plotësohen 
nga institucionet e paragrafin 2. të këtij neni përcaktohen me akt nën ligjor nga 
Ministria.  

5. Institucionet e autorizuara sipas paragrafit 2. të këtij neni do të mbajnë në regjistër, 
çdo kurs trajnimi të miratuar, çdo person të trajnuar dhe të testuar, si dhe çdo 
çertifikatë kualifikimi të lëshuar, për një periudhë e cila përcaktohet me akt nën 
ligjor nga Ministria.  

 
Neni 40 

Kontrolli në rrugë 
 
1. Shërbimet e kontrollit në rrugë të mallrave të rrezikshme kryhet nga personat e 

autorizuar të organeve të kontrollit në rrugë, policia e trafikut dhe inspektorati i 
Ministrisë së Infrastrukturës. Nëse gjatë ushtrimit të detyrës kërkohen njohuri 
specifike, shërbimet e kontrollit në rrugë përfshin inspektorët e mbrojtjes së 
mjedisit dhe inspektorët tjerë, dhe kur është e nevojshme dhe kur nuk bie ndesh me 
legjislacionin në fuqi, mund të merren organizata ose individë të specializuar.  

2. Gjatë ushtrimit të kontrollit, personat e autorizuar për kontroll, kur është e 
përshtatshme dhe me kusht që të mos përbëj rrezik për sigurinë, mund të marrin 
mostra të mallrave të rrezikshme që transportohen për t’i ekzaminuar, ose 
klasifikuar, ose për kërkime në zhvillimin e teknologjisë, për kontrollin e cilësisë 
ose si mostra për tregti në laboratorët e akredituar. Mostrat e marra nuk 
kompensohen.  

3. Kontrollet në rrugë janë të rastësishme e duhet të shtrihen në pjesën më të madhe 
të rrjetit rrugor.  

4. Me kërkesën e personave të autorizuar për kontroll, drejtuesi i mjetit është i 
detyruar, pa vonesë, të paraqesë dokumentacionin në lidhje me mjetin e mallrat e 
rrezikshme që transporton, si dhe çdo dokument tjetër ose informacion që i 
kërkohet për këtë qëllim në përputhje me dispozitat e marrëveshjes së paragrafit 1. 
të nenit 5 të këtij ligji.  

5. Përmbajtja dhe forma e procesverbalit për mostra të mallrave të rrezikshme në 
paragrafin 2. të këtij neni përcaktohet me akt nënligjor të Ministrisë.  

6. Personi i autorizuar për kontroll, pas kryerjes së kontrollit, jep një kopje të 
dokumentit të kontrollit drejtuesit të mjetit, i cili e paraqet atë sa herë kërkohet për 
kontrolle të mëtejshme nga personat e autorizuar. Përmbajtja dhe forma e 
dokumentit të kontrollit përcaktohet me akt nënligjor të Ministrisë.  
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7. Nëse personi i autorizuar për kontroll gjykon të arsyeshme se mjeti ka nevojë për 
një inspektim ose ekzaminim të mëtejshëm, ai shoqëron mjetin në një vend të 
sigurt e të përshtatshëm, të caktuar nga ai, ku riparohen defektet e identifikuara, që 
mund të sjellin rrezik të sigurisë. Në këtë rast, udhëtimi i mjetit lejohet të kryhet në 
rrugë sa më të pështashme për mënjanimin e cenimit të sigurisë në rrugë, dhe 
shpenzimet janë të pronarit ose drejtuesit të mjetit. 

 
Neni 41 

Ndalimi i përkohshëm ose ndalimi i operacioneve të transportit 
 
1. Nëse personi i autorizuar për kontroll konstaton se ka ndodhur një shkelje e 

rregullave të qarkullimit e specifikuar në listën që parashikon paragrafi 3. i nenit 
46 të këtij ligji, mund të pezulloj operimin e mëtejshëm të transportit dhe merr 
masa për eliminimin e të metave, ose zbaton masat të tjera të përcaktuara. Të 
eliminoj të metat në vend, nëse ato nuk përbëjnë rrezik për sigurinë e njerëzve, 
pronës dhe mjedisit. Personi i autorizuar për kontroll vendos masën e dënimit në 
vend, pasi ka sqaruar drejtuesin për shkeljen e konstatuar dhe drejtuesi është i 
detyruar të eliminoj të metat dhe pastaj mund të vazhdoj udhëtimin.  

2. Gjatë ndalimit të përkohshëm të transportit, mjeti mund të lëvizë i drejtuar vetëm 
nga personi i autorizuar për kontroll. Në rastin e një shkelje të mundshme të 
dispozitave të ndalimit të transportit ose masave të vendosura, personi i autorizuar 
për kontroll ka të drejtë të ndaloj vazhdimin e operacionit të transportit në mënyrë 
që të largoj mjetin nga trafiku, dhe për llogari të transportuesit, vendos ose parkon 
mjetin në një vend të përshtatshëm e të sigurt.  

3. Nëse mjeti pëson dëmtime nga një aksident, personi i autorizuar për kontroll, pas 
kryerjes së investigimit, tërheq certifikatën e miratimit për mjetet që transportojnë 
mallra të rrezikshme, të caktuar në nenin 13 të këtij ligji dhe i dorëzon certifikatën 
personit juridik të autorizuar që e ka lëshuar, si dhe njofton ministrinë.  

4. Nëse një organ tjetër gjatë vëzhgimit të mallrave të rrezikshme ka konstatuar 
mangësi që mund të rrezikojnë sigurinë e njerëzve, pronës dhe mjedisit, njofton 
organet e shërbimit të kontrollit në rrugë dhe jep informacion rreth mjetit dhe 
mallrave të rrezikshme.  

 
Neni 42 

Kontrollet në mjediset e ndërmarrjes 
 
1. Personat e autorizuar për kontroll në bashkëpunim me inspektorët e mbrojtjes së 

mjedisit dhe inspektorët tjerë kryejnë kontrolle në mjediset e ndërmarrjeve 
pjesëmarrëse në transportin e mallrave të rrezikshme, bëjnë inspektime, 
konsultojnë dokumentet e nevojshme dhe marrin mostra të mallrave të rrezikshme 
ose të ambalazhit të tyre për ekzaminim në laboratorët e akredituar, me qëllim 
marrjen e masave parandaluese në transportin e mallrave të rrezikshme.  

2. Kontrollet në mjediset e ndërmarrjes kryhen në rastet kur janë:  
2.1. të programuara; ose  
2.2. të detyrueshme, si një masë parandaluese kur shkeljet, të cilat rrezikojnë 

sigurinë e njerëzve, pronës dhe mjedisit, janë regjistruar si të përsëritura 
gjatë kontrolleve në anë të rrugës.  
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3. Nëse personat e autorizuar për kontroll vërejnë se dispozitat e marrëveshjeve sipas 
nenit 5 të këtij ligji nuk plotësohen, ato ose ndërpresin operacionet e transportit 
deri sa mangësitë dhe, ose defektet të eliminoj, ose mund të ndalojnë dërgesën.  

 
Neni 43 

Mbikëqyrja e dërguesit, transportuesit ose marrësit 
 
1. Një person i autorizuar për kontrollin në rrugë nëse gjatë kontrollit në rrugë 

identifikon mangësi, kryen, gjithashtu, mbikëqyrjen e dërguesit, transportuesit ose 
marrësit të mallrave të rrezikshme ose të personave juridik ose fizik të tjerë 
pjesëmarrës, të përfshirë në transportin e mallrave të rrezikshme.  

2. Personat juridik ose fizikë janë të detyruar të lejojnë personin e autorizuar për 
inspektimin e mjetit, përshtatshmërinë e procedurave dhe njohjen me dokumentet 
në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme.  

3. Qëllimi i kontrollit sipas paragrafit 1. të këtij neni është përcaktimi i kushteve të 
sigurisë në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme nga persona juridikë ose 
fizikë, si dërguesi, transportuesi ose marrësi i mallrave të rrezikshme ose nga 
personat juridikë ose fizikë, të tjerë, pjesëmarrës në transportin e mallrave të 
rrezikshme.  

4. Kur gjatë kontrollit sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni konstatohen një ose më 
shumë shkelje në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme, të metat e 
identifikuara në transportin e pranishëm duhet të eliminoj para se mjeti të lerë 
vendin, ku ai është ndaluar për t’u mbikëqyrur.  

 
Neni 44 

Hyrja e mjeteve të huaja në territorin e Republikës së Kosovës 
 
1. Personi i autorizuar për kontroll në pikat e kalimit të kufirit ndalojnë hyrjen në 

territorin e Republikës së Kosovës të një mjeti të regjistruar në një shtet tjetër, nëse 
konstaton shkelje sipas listës në paragrafin 3. të nenit 46 të këtij ligji, si dhe merr 
masat të tjera të përshtatshme. Hyrja në territorin e Republikës së Kosovës do të 
lejohet vetëm nëse të metat e konstatuara evitohen.  

2. Personi i autorizuar për kontrollin në rrugë përjashton nga trafiku mjetet sipas 
paragrafit 1. të këtij neni dhe vepron në përputhje me masat e parashikuara në 
paragrafin 1. të nenit 45 të këtij ligji.  

 
Neni 45 

Asistenca reciproke 
 
1. Ministria shkëmben informacion me autoritetin kompetent të Shtetit, ku mjeti është 

i regjistruar, nëse gjatë kontrollit vëren se siguria në transportin e mallrave të 
rrezikshme është kompromentuar si rezultat i shkeljeve serioze ose të përsëritura të 
dispozitave të marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji.  

2. Nëse autoriteti kompetent i një shteti tjetër kërkon të filloj procedurat kundër 
transportuesit të regjistruar në Republikën e Kosovës, ose nëse kërkon informacion 
të nevojshëm për sqarimin e rrethanave të shkeljeve të marrëveshjes në nenin 5 të 
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këtij ligji, në shtetin tjetër, ose fillon procedurat kundër transportuesit me 
seli/rezident në Republikën e Kosovës, Ministria përcakton masat në zbatim të 
këtij ligji.  

3. Ministria informon autoritetin kompetent të shtetit tjetër për masat e marra sipas 
paragrafit 2. të këtij neni.  

 
Neni 46 

Raporti vjetor 
 
1. Organet e kontrollit, të cilat kryejnë kontrolle në zbatim të këtij ligji, i dorëzojnë 

ministrisë një raport vjetor, mbi kontrollet të kryera për vitin paraprak deri në fund 
të muajit prill të vitit në vazhdim.  

2. Raporti përmban:  
2.1. sasinë e përcaktuar apo të vlerësuar të mallrave të rrezikshme të 

transportuara, nëse është e mundur në tonë të transportuara ose në 
tonë/kilometra;  

2.2. numrin e kontrolleve të kryera;  
2.3. numrin e mjeteve të kontrolluara, i klasifikuar sipas shtetit të regjistrimit të 

mjetit;  
2.4. numrin dhe llojet e shkeljeve të regjistruara, në përputhje me kategorinë e 

rrezikut;  
2.5. numrin dhe llojet e masave ndëshkuese të vendosura.  

3. Hartimi i listës së shkeljeve të përcaktuara në marrëveshjen sipas paragrafit 1. të 
nenit 5 të këtij ligji të grupuara sipas kategorive të rrezikut me veprimet e duhura 
të organeve përgjegjëse dhe përshkrimi i përmbajtjes së raportit vjetor caktohen me 
akt nënligjor të Ministrisë. 

4. Ministria mbështetur mbi të dhënat harton një raport të përmbledhur vjetor, të cilin 
ia dërgon organeve përgjegjëse ndërkombëtare. 

 
KREU V 

DISPOZITAT E VEÇANTA PËR TRANSPORTIN HEKURUDHOR 
TË MALLRAVE TË RREZIKSHME 

 
Neni 47 

Llojet e trenave të lejuar, transporti i mallrave të rrezikshme si bagazh dore, 
bagazhet e kontrolluar apo mjetet e ngarkuar në tren 

 
1. Mallrat e rrezikshme mund të transportohen vetëm me anën e trenave të mallrave, 

me përjashtim të:  
1.1. mallrave të rrezikshme të pranuara për transport sipas marrëveshjes të 

paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji, e cila përmban sasinë maksimale të 
lejuar dhe kushtet e veçanta të transportit në trena të ndryshëm nga trenat e 
mallrave;  

1.2. mallrave të rrezikshme që transportohen në përputhje me kushtet të veçanta 
sipas marrëveshjes së paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji, si bagazh dore ose 
si bagazh.  
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2. Kur mallrat e rrezikshme mbarten me mjete të ngarkuar në tren, ato duhet të 
plotësojnë kushtet:  
2.1. mjetet dhe përmbajtja e tyre të ngarkuar në tren duhet të përputhet me 

dispozitat e marrëveshjes së paragrafit 1. të nenit 5 të këtij ligji;  
2.2. transporti i tyre me tren ndalohet, nëse parashikohet në dispozitat e 

marrëveshjes të paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji.  
3. Cilido që udhëton me tren nuk duhet të marrë me vete mallra të rrezikshme në 

bagazhin e dorës, ose t’i dorëzoj ato si bagazh, ose në mjetin e ngarkuar në tren, 
nëse nuk plotësohen kushtet e marrëveshjes së paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji.  

 
Neni 48 

Detyrimet e dërguesit 
 
1. Dërguesi dorëzon mallrat e rrezikshme për transport hekurudhor, nëse plotësohen 

kërkesat e nenit 15 të këtij ligji, dhe nëse: 
1.1. transportuesi paraqitet me shenjat që duhet të mbartin mjetet dhe të dhënat 

për mallrat e rrezikshme;  
1.2. në përputhje me dispozitat e marrëveshjes së përmendur në paragrafin 2. të 

nenit 5 të këtij ligji në mjetet dhe pakot vendosen shenjat e paralajmërimit, 
mbishkrimet, shenjat dhe etiketat për shenjëzimin e rrezikut, ose, nëse për 
këtë qëllim, dorëzohen së bashku me mallrat e rrezikshme.  

 
Neni 49 

Detyrimet e mbushësit 
 
1. Përveç detyrimeve në nenin 20 të këtij ligji, mbushësi i mallrave të rrezikshme ka 

për detyrë të kontrolloj: 
1.1. afatin e kontrollit të ardhshëm për cisternat-vagon, cisternave me bateri –

vagon, cisternave të çmontueshme ose portative, i cili nuk duhet të ketë 
kaluar; dhe  

1.2. çdo gjë tjetër para dhe pas mbushjes së cisternave të gazit të lëngshëm.  
 

Neni 50 
Detyrimet e transportuesit 

 
Përveç detyrimeve në nenin 16 të këtij ligji, transportuesi gjatë transportit duhet shpejtë 
dhe pa kufizim të verë në dispozicion të administruesit të infrastrukturës rrugore 
informacione në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në përputhje me 
dispozitat e marrëveshjes sipas paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji. 
 

Neni 51 
Detyrimet e administruesit të infrastrukturës hekurudhore 

 
1. Administruesi i infrastrukturës hekurudhore duhet të:  

1.1. përgatisë plane për emergjencën e brendshme për stacionet hekurudhore në 
përputhje me marrëveshjen e paragrafit 2. të nenit 5 të këtij ligji;  
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1.2. të sigurohet që të ketë në çdo moment një qasje të menjëhershme e pa 
kufizim për informacionet vijuese:  
1.2.1. plan formimin e trenave duke treguar numrin dhe kategorinë e 

vagonëve të ngarkuar me mallra të rrezikshme dhe pozicionin e tyre 
në tren; dhe  

1.2.2. numrin e UN të mallrave të rrezikshme të transportuara në vagonët.  
1.3. mënyrat e transmetimit të këtyre të dhënave përcaktohen në rregulloret e 

përdorimit të infrastrukturës hekurudhore.  
2. Të dhënat e përmendura në nënparagrafin 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni do të jenë 

në dispozicion vetëm për ato shërbime ose agjenci, të cilat kanë kërkesa të njëjta e të 
nevojshme në lidhje me sigurinë ose ndërhyrjen e shërbimeve emergjente.  

 
KREU VI 

KOMPETENCAT E INSPEKTIMIT DHE ORGANET 
TJERA MBIKËQYRËSE 

 
Neni 52 

Mbikëqyrja mbi zbatimin e ligjit 
 
Mbikëqyrja administrative dhe inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe akteve 
nënligjore të miratuara për zbatimin e këtij ligji, kryhet nga ministria përgjegjëse për 
transport, ministria përgjegjëse për çështjet e brendshme, ministria përgjegjëse për 
shëndetësinë, ministria përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, Agjensioni për Mbrojtje 
nga rrezatimi dhe Siguria bërthamore. 
 

Neni 53 
Mbikëqyrja e inspektimi 

 
1. Kontrolli për implementimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij për 

transportin e substancave radioaktive dhe materialeve bërthamore kryhet nga 
Inspektorati i Ministrisë së Shëndetësisë.  

2. Në kryerjen e kontrolleve të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, inspektori 
ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:  
2.1. të mbikëqyrë zbatimin e dispozitave të marrëveshjes sipas nenit 5 të këtij 

ligji në rast të ndonjë aksidenti ose incidenti gjatë transportit ose gjatë 
kalimit transit përmes territorit të Republikës së Kosovës;  

2.2. të mbikëqyrë përgatitjen për ambalazhimin (paketimin), ngarkimin, 
shkarkimin dhe transportin, dhe nëse konstaton parregullsi, ai urdhëron 
eliminimin brenda një afati të caktuar, ose ndalon përkohësisht ushtrimin e 
veprimtarisë në rastin e shkeljeve serioze;  

2.3. të ndalojë vazhdimin e operacionit nëse konstaton që nuk ka autorizim dhe 
dokumentacionin e parashikuar në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, nëse 
transporti nuk monitorohet nga shoqërues të trajnuar ose nëse operacioni i 
transportit ka dështuar në zbatim të masave të sigurisë;  

2.4. të kontrollojë dokumentet për transportin, etiketimin e pajisjeve të mjeteve, 
itinerarin e udhëtimit, të vendosur për elimiminim e parregullsive, ose, kur, 
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gjatë kontrollit të personave, mjeteve dhe burimeve të ndriçimit identifikon 
parregullsi, ndalon vazhdimin e operacionit për shmangien e dëmtimeve në 
njerëz dhe mjedis.  

3. Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, në lidhje 
me transportin e substancave ose artikujve eksplozivë, kryhet nga ministria për 
çështjet e brendshme.  

4. Kur mallrat e rrezikshme hynë në ose nga pikat e kalimit të kufirit të Republikës së 
Kosovës, procedurat për miratimin e lejimit dhe përdorimit të mallrave të 
rrezikshme, që i përkasin mbikëqyrjes në zbatimin e këtij ligji dhe akteve 
nënligjore në zbatim të tij në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme, 
kryhen nga organet doganore në pikën e kalimit të kufirit, në këtë rast përgjegjësia 
është e administratës së organeve doganore.  

5. Monitorimi në zbatim të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij në lidhje 
me transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë kryhet nga organet përgjegjëse 
për kontrollin në transportin rrugor, me përjashtim të dispozitave që lidhen me 
kushtet e prodhimit dhe testimit të ambalazhit.  

6. Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij në lidhje 
me transportin e mallrave të rrezikshme me hekurudhë, kryhet nga Autoriteti 
Rregullativ i Hekurudhave.  

 
Neni 54 

Komisioni ndërministror për transportin e mallrave të rrezikshme 
 
1. Për qëllime të efektivitetit në zbatimin e këtij ligji, menaxhimin e mallrave të 

rrezikshme dhe rritjen në një nivel të konsiderueshëm të koordinimit ndërministror 
për transportin e mallrave të rrezikshme, Qeveria emëron Komisionin 
ndërministror për transportin e mallrave të rrezikshme, i cili përbëhet nga dhjetë 
deri pesëmbëdhjetë (10-15) anëtarë.  

2. Në përbërje të Komisionit sipas paragrafit 1., Ministri, Ministri i brendshëm, 
Ministri i forcës së sigurisë, Ministri i shëndetësisë, Ministri e planifikimi 
hapësinor dhe mjedisit, dhe Ministri i zhvillimit ekonomik, propozojnë nga (2) dy 
anëtarë. Qëllimi, detyrat dhe çdo hollësi tjetër përkatëse, që lidhet me funksionimin 
e këtij Komisioni, caktohen me vendim të Qeverisë.  

3. Kryetar i komisionit caktohet zëvendësministri përgjegjës për transport.  
4. Komisioni ka të drejtë të emëroj ekspertë të tjerë në fushën e transportit të mallrave 

të rrezikshme.  
5. Ministri cakton një sekretari që siguron mbarëvajtjen e punës se komisionit, e cila 

përbëhet nga katër (4) anëtarë, të drejtorive që mbulojnë operimin, sigurinë dhe 
shërbimet e kontrollit në rrugë, në transportin me rrugë dhe një anëtar që mbulon 
fushën e transportit hekurudhor.  

 
Neni 55 

Ruajta e regjistrimeve 
 
1. Për sigurinë e transportit të mallrave të rrezikshme në përputhje me kërkesat e 

marrëveshjeve ndërkombëtare dhe zbatimit të këtij ligji, Ministria mban të dhënat 
për drejtuesit e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme me rrugë.  
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2. Për sigurinë e transportit të mallrave të rrezikshme në përputhje me kërkesat e 
marrëveshjeve ndërkombëtare dhe zbatimit të këtij ligji, ministria mban të dhënat 
për këshilltarët e sigurisë të emëruar nga personat fizikë e juridikë.  

3. Regjistri mbi dënimet e drejtuesve të mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme 
përfshin të dhënat:  
3.1. numrin e dënimeve;  
3.2. datën e lëshimit të certifikatës;  
3.3. emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes, drejtuesit të cilit i është lëshuar 

certifikata;  
3.4. vlefshmërinë e trajnimit bazë dhe lloji i vlefshmërisë për çdo trajnim të 

specializuar;  
3.5. datën e përfundimit pas zgjatjes së trajnimit bazë dhe llojin dhe datën e 

vlefshmërisë për çdo trajnim të specializuar.  
4. Regjistri i personit juridik ose fizik të cilët kanë të emëruar këshilltarë sigurisë, 

përfshin:  
4.1. emrin e personit juridik ose fizik;  
4.2. vendqëndrimin/selinë e personit juridike;  
4.3. emrin dhe mbiemrin e këshilltarit të sigurisë;  
4.4. datën e informimit për emërimin si këshilltar.  

 
Neni 56 

Mbledhja e të dhënave 
 
1. Të dhënat mbi zbatimin e trajnimit dhe zbatimin e ekzaminimit profesional të 

drejtuesve të mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme me rrugë, organet e 
autorizuara për kryerjen e trajnimit dhe vlerësimit profesional të drejtuesve janë të 
detyruar t’i paraqesin në ministri brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë nga data e 
përfundimit të provimeve profesionale të drejtuesve të mjeteve.  

2. Të dhënat mbi personin juridik dhe fizik të cilët janë emëruar si këshilltar të 
sigurisë mblidhen mbi bazë të kërkesës për informim për personin juridik ose fizik 
në ministri në bazë të paragrafit 2. të nenit 29 të këtij ligji.  

3. Ministria mbi baza të ekzaminimit të këshilltarëve krijon dhe menaxhon regjistrin 
kryesor.  

4. Personi i cili administron mbledhjen e të dhënave, i dorëzon, me kërkesë të organit 
përgjegjës për mbikëqyrje, të dhënat e përmendura në nenin 55 të këtij ligji, në 
pajtueshmëri me këtë ligj.  

5. Për mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe përdorimin e të dhënave 
nga regjistrat e përmendur në nenin 55 të këtij ligji zbatohen dispozitat e ligjit i cili 
rregullon mbrojtjen e të dhënave personale, nëse në këtë ligj nuk parashikohet 
ndryshe.  

 
Neni 57 

Kontrolli i brendshëm 
 
Transportuesi, që kryejnë veprimtari në transportin tokësor të mallrave të rrezikshme e 
që kanë të punësuar mbi njëzet (20) punonjës, realizojnë kontrollin e tyre të brendshëm 
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për zbatimin e rregullave te përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore të miratuara 
në zbatim të tij, nëpërmjet organizmave të tyre të kontrollit, sipas detyrave të 
përcaktuara në aktet themeluese, në statute, dhe në rregulloret e tyre të brendshme. 
 

KREU VII 
DISPOZITAT MBI SANKSIONET 

 
Neni 58 
Gjobat 

 
1. Personi juridik për kundërvajtje gjobitet dyqind (200) deri në një mijë (1.000) euro, 

nëse: 
1.1. nëse miraton shënime (etiketa) të ambalazhit në kundërshtim me dispozitat e 

marrëveshjeve në nenin 5 të këtij ligji;  
1.2. një pako ose mjet, i cili nuk përdoret për transportin e mallrave të rrezikshme 

sipas nenit 28 të këtij ligji, është shënuar me shenja paralajmëruese ose me 
etiketa të mallrave të rrezikshme.  

2. Personi juridik për kundërvajtje gjobitet një mijë (1.000) deri në pesë mijë (5.000) 
euro, nëse:  
2.1. dërgon mallra të rrezikshme të ambalazhuara (paketuara) me ambalazh që 

nuk i plotëson kërkesat e nenit 8 të këtij ligji;  
2.2. transporton mallra të rrezikshme të ambalazhuara (paketuara) në ambalazh 

që nuk i plotëson kërkesat e nenit 8 të këtij ligji;  
2.3. merr në dorëzim mallra të rrezikshme të ambalazhuara (paketuara) në 

ambalazh që nuk i plotëson kërkesat e nenit 8 të këtij ligji;  
2.4. prodhuesi i ambalazhit vepron në kundërshtim me nenin 9 të këtij ligji;  
2.5. përdor një mjet që nuk është i prodhuar dhe i pajisur në përputhje me nenin 

13 të këtij ligji;  
2.6. përdor një mjet që nuk është i kontrolluar dhe nuk është i pajisur me 

certifikatë sipas nenit 13 të këtij ligji;  
2.7. dërguesi vepron në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji, para transportimit 

të mallrave të rrezikshme të këtij ligji;  
2.8. dërguesi nuk ka dorëzuar dokumentet mbështetëse të parashikuar dhe 

autorizimin drejtuesit të mjetit ose personit që kryhen transportin në 
përputhje me nenin 15 të këtij ligji;  

2.9. Cisterna – kontejner ose cisterna e lëvizshme nuk është në përputhje me 
nenin 21 të këtij ligji;  

2.10. transporton mallra në kundërshtim me nenin 16 të këtij ligji;  
2.11. pranon mallrat e rrezikshme në kundërshtim me nenin 17 të këtij ligji;  
2.12. gjatë transportit nuk kontrakton persona të autorizuar për grumbullimin, 

heqjen ose vendosjen në një vend të caktuar në përputhje me paragrafin 2. të 
nenit 23 të këtij ligji;  

2.13. kryen transport mallrash të rrezikshme pa autorizim ose në kundërshtim me 
kushtet që janë vendosur në autorizim për kryerjen e operacioneve të 
transportit sipas neneve 24 dhe 26 të këtij ligji; 

2.14. kryen transport të mallrave të rrezikshme, pavarësisht ndalimit ose dështimit 
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në plotësimin e kushteve të veçanta në transportin e mallrave të rrezikshme, 
të vendosura nga organi përgjegjës në nenin 27 të këtij ligji;  

2.15. Këshilltari i sigurisë nuk plotëson kushtet e përcaktuara sipas nenit 29 të 
këtij ligji;  

2.16. Këshilltari i sigurisë nuk plotëson detyrimet e nenit 30 të këtij ligji;  
2.17. personi ose personat pjesëmarrës në transportin e mallrave të rrezikshme 

nuk janë të kualifikuar në përputhje me nenin 33 të këtij ligji;  
2.18. dështon në sigurimin e kushteve për transportin e mallrave të rrezikshme në 

përputhje me nenin 34 të këtij ligji;  
2.19. nuk vepron në përputhje me nenin 35 të këtij ligji;  
2.20. lejon një person të pakualifikuar ose që zotëron një certifikatë të pavlefshme 

kualifikimi, të drejtoj një mjet në transportin e mallrave të rrezikshme në 
kundërshtim me dispozitat e neneve 36 dhe 39 të këtij ligji;  

2.21. nuk është në përputhje me paragrafin 1., 2., 3. dhe 4. të nenit 38 të këtij ligji;  
2.22. nuk i ofron organit përgjegjës për kontrollin pasqyrën e dokumenteve 

shoqëruese ose nuk arrin t’i japë një pasqyrë të pajisjeve shtesë ose mallrave 
të rrezikshme ose kur merret një sasi e nevojshme për analizë e mallrave të 
rrezikshme dhe nuk kujdeset për kryerjen e një kontrolli në vend ose në një 
vend të përcaktuar sipas nenit 40 të këtij ligji;  

2.23. nuk lejon zbatimin e procedurave të kontrollit për inspektimin e mjetit dhe 
gjithë dokumentacionit në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në 
përputhje me paragrafin 1. dhe 2. të nenit 43 të këtij ligji;  

2.24. vepron pavarësisht ndalimit sipas paragrafit 4. të nenit 43 të këtij ligji dhe 
disa veprimeve të caktuara që ka për të kryer;  

2.25. transporton mallra në kundërshtim me nenin 47 të këtij ligji;  
2.26. nuk vepron në përputhje me nenin 50 të këtij ligji;  
2.27. administruesi i infrastrukturës hekurudhore kur nuk vepron në përputhje me 

paragrafin 1. dhe 2. të nenit 51 të këtij ligji;  
2.28. para fillimit të transportit të mallrave të rrezikshme me hekurudhë nuk 

plotëson detyrimet sipas nenit 48 të këtij ligji;  
2.29. nuk jep informacion në lidhje me trajnimin e drejtuesve të mjeteve dhe 

këshilltarëve të sigurisë sipas paragrafit 1. dhe 2. të nenit 55 të këtij ligji;  
3. Personi juridik për kundërvajtje gjobitet pesë mijë (5.000) deri në dhjetë mijë 

(10.000) euro, nëse:  
3.1. nuk informon për humbjen e mallrave të rrezikshme Qendrën për Alarmim 

dhe Koordinim Emergjent të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent 112 sipas 
nenit 22 të këtij ligji;  

3.2. nuk merr masat e duhura në rast derdhje ose rrjedhje të mallrave të 
rrezikshme duke i grumbulluar, hequr, ose vendosur në një vend të caktuar 
në përputhje me paragrafin 1. të nenit 23;  

3.3. nuk ka emëruar një këshilltar të sigurisë ose nuk japin të dhënat apo ndonjë 
ndryshim të mundshëm të tij në institucionet përgjegjëse dhe personave 
juridikë në përputhje me nenin 29 ose 53 të këtij ligji;  

3.4. vazhdon operacionin e transportit kur është marrë një masë pezullimi ose 
ndalimi sipas nenit 41 të këtij ligji.  

4. Personi fizik për kundërvajtje gjobitet dyqind (200) deri në një mijë (1.000) euro, nëse:  
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4.1. malli nuk është në përputhje me rregullat mbi paketimin, etiketat, shënimet 
mbi rreziqet dhe masat e tjera të sigurisë në përputhje me dispozitat e nenit 
19 të këtij ligji;  

4.2. mbushësi para gjatë ngarkimit nuk përmbush rregullat e sigurisë në 
përputhje me dispozitat e paragrafit 1. të nenit 20 të këtij ligji;  

4.3. ngarkuesi nuk kryhen detyrat në përputhje me nenin 18 të këtij ligji;  
4.4. marrësi nuk kryhen detyrat në përputhje me nenin 17 të këtij ligji;  
4.5. Këshilltari i sigurisë, nuk është i kualifikuar ose nuk zotëron një certifikatë të 

vlefshme të kualifikimit në përputhje me paragrafin 3. të nenit 29 të këtij ligji;  
4.6. Këshilltari i sigurisë nuk kryhen detyrat e përcaktuara në nenin 30 të këtij 

ligji;  
4.7. personi i përfshirë në transportin e mallrave të rrezikshme, nuk është i 

kualifikuar sipas paragrafit 1. dhe 2. të nenit 33 të këtij ligji;  
4.8. drejtuesi i mjetit, nuk plotëson kushtet e nenit 36 të këtij ligji për transportin 

e mallrave të rrezikshme;  
4.9. drejtuesi i mjetit, nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 37 të këtij ligji;  
4.10. drejtuesi i mjetit, nuk është i pajisur me certifikatë të kualifikimit 

profesional sipas paragrafit 1, të nenit 39 të këtij ligji;  
4.11. drejtuesi i mjetit me kërkesë të personit të autorizuar për kontroll nuk 

plotëson detyrimet e përcaktuara në dispozitat e paragrafit 4., 5., 6. dhe 7. të 
nenit 40 të këtij ligji;  

4.12. drejtuesi i mjetit nuk vepron në përputhje me dispozitat e paragrafit 1. dhe 2. 
të nenit 41 të këtij ligji;  

4.13. udhëtari nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 47 të këtij ligji;  
4.14. mbushësi nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenin 49 të këtij ligji.  

 
KREU VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 59 
Marrëveshjet bilaterale ose shumëpalëshe 

 
Ministri, në përputhje me dispozitat e marrëveshjes në nenin 5 të këtij ligji, mund të 
nënshkruaj marrëveshje dypalëshe ose shumëpalëshe me autoritetet kompetente të 
shteteve, Palë Kontraktuese, për lejimin e transportuesve me seli në shtetet me të cilët 
ka një marrëveshje të tillë në fuqi, për kryerjen e disa operacioneve të përkohshme të 
transportit ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme, me kusht që siguria në transport të 
mos cenohet. 
 

Neni 60 
Përkthimi dhe publikimi i marrëveshjeve 

 
1. Ministri përgjegjës për çështjet e transportit autorizon përkthimin në gjuhën shqipe 

dhe publikimin e marrëveshjeve sipas paragrafit 1. dhe 2. të nenit 5 të këtij ligji, 
“Marrëveshja Evropiane mbi transportin e mallrave të rrezikshme me rrugë” 
(ADR) dhe Rregullores për transportin hekurudhor ndërkombëtar të mallrave të 
rrezikshme (RID).  
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2. Përkthimi dhe publikimi i marrëveshjeve sipas paragrafit 1. të këtij neni do të 
kryhet periodikisht sa herë rishqyrtohen e ribotohen anekset A dhe B, për 
transportin me rrugë dhe Aneksi C, për transportin hekurudhor.  

 
Neni 61 

Hartimi i akteve nënligjore në përputhje me Direktivat e BE 
 
1. Ministria, në bashkëpunim ose jo, me Ministritë tjera përkatëse, sipas rastit, 

nxjerrin akte nënligjore me qëllim përafrimin dhe përditësimin e legjislacionit të 
transportit të mallrave të rrezikshme me direktivat e rregulloret e Komunitetit 
Evropian, si dhe me marrëveshjet sipas nenit 5 të këtij ligji. 

2. Rregulloret dhe direktivat e Legjislacionit të Bashkimit Evropian nëse i 
zëvendësojmë rregulloret dhe direktivat në të cilat bazohet ky ligj do të ketë fuqinë 
ligjore për sektorin e transportit të mallrave të rrezikshme. 

 
Neni 62 
Të hyrat 

 
Të ardhurat e krijuara nga tarifat e mbledhura dhe dënimet e vendosura sipas këtij Ligji 
derdhen në Buxhetin e konsoliduar të Kosovës. 
 

Neni 63 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ministria për implementimin e dispozitave të këtij ligji nxjerr akte përkatëse nënligjore 
në afat prej gjashtë (6) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi. 
 

Neni 64 
Dispozitat përfundimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 2004/6 për Transportin e mallrave 
të rrezikshme. (Gazeta Zyrtare e Republikës të Kosovës /Prishtinë Nr. 22/01 mars.2008 
si dhe të gjitha dispozitat tjera që bien në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 65 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-183 
19 mars 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-010-2013, datë 05.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 9 / 26 PRILL 2013, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr. 2001/9 të dt. 15 maj 2001 mbi Kornizën Kushtetuese 
për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht Kreu 5.1. (ç), 5.7, 9.1.1 dhe 
9.1.26 (a) dhe 
 
 
Me qëllim të promovimit të zhvillimit të një ekonomie të shëndoshë të tregut të lirë të 
brendshëm në Kosovë. 
 
Nxjerr ligjin vijues: 
 

LIGJI PËR TREGTINË E BRENDSHME 
 

PJESA E PARË 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Me këtë ligj rregullohen kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së tregtisë në tregun e 
brendshëm, tregtia me shumicë, tregtia me pakicë, ankandi, ndërmjetësimi në tregti, 
praktikat kufizuese dhe masat mbrojtëse për ushtrimin e veprimtarisë tregtare, 
konkurrencën e pandershme, masat mbikëqyrëse, masat administrative dispozitat 
ndëshkuese dhe dispozitat përfundimtare. 
 

Definicionet dhe kuptimi i termave 
 

Neni 2 
 
Secili prej termave në vijim, kudo që përdoret në këtë ligj, do të ketë kuptimin e dhënë, 
përveç nëse konteksti brenda të cilit një term i tillë paraqitet nënkupton qartë diçka 
tjetër: 
“Praktikë mashtruese tregtare” nënkupton shkatërrimin e çfarëdo prove materiale 
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me qëllim të mashtrimit të konsumatorëve në lidhje me blerjen ose shitjen e mallrave 
në tregun e brendshëm. 
“Person fizik” nënkupton individin dhe personin fizik si pronar i ndërmarrjes së 
regjistruar si biznes individual. 
“Person juridik” nënkupton shoqërinë aksionere, partneritetet (shoqëritë me 
përgjegjësi të kufizuar dhe komandite), kompaninë e huaj ndërmarrjen shoqërore dhe 
ndërmarrjen publike. 
“Ministër” nënkupton Ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
“Ministri” nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të themeluar në pajtim me 
Rregulloren e UNMIK-ut.nr. 2001/19. 
“Shitës apo furnizues” nënkupton çdo person fizik apo juridik, i cili në kontratat e 
rregulluara nga ky Ligj vepron për qëllime që lidhen me tregtinë, biznesin apo 
profesionin e tij, publik apo privat. 
“Prodhues” nënkupton prodhuesin e mallrave për konsumatorët, importuesin e 
mallrave për konsumatorët në territorin e Kosovës ose çdo person tjetër që synon të jetë 
prodhues duke vendosur emrin, markën tregtare ose ndonjë shenjë tjetër të tij dalluese 
në mallrat për konsum. 
“Transaksione komerciale” nënkupton transaksionet mes sipërmarrësve ose mes 
sipërmarrësve dhe autoriteve publike, të cilat bëjnë shpërndarjen e mallrave ose 
kryerjen e shërbimeve kundrejt pagesës (shpërblimit) 
“Tregtar” nënkupton çdo person fizik apo juridik, i cili për transaksionin në fjalë 
vepron brenda cilësisë së tij tregtare ose profesionale dhe kushdo që vepron në emër 
apo për llogari të një tregtari. 
“Konsumator” nënkupton çdo person fizik apo juridik, i cili në kontratat e rregulluara 
nga ky Ligj vepron për qëllime të ndryshme nga tregtia, biznesi apo profesioni i tij; 
“Produkt” nënkupton çdo mall apo shërbim përfshi pasurinë e paluajtshme; 
“Praktika komerciale (tregtare)” nënkupton çdo veprim, mosveprim, sjellje ose 
përfaqësim, komunikim tregtar, përfshi reklamimin dhe marketingun nga tregtari që 
lidhen direkt me promovimin, shitjen ose furnizimin e produkteve tek konsumatorët; 
“Çrregullim material i sjelljes ekonomike të konsumatorëve” nënkupton 
përdorimin e një praktike tregtare për të keq ndikuar dukshëm mbi aftësinë e 
konsumatorëve për të marrë një vendim të informuar duke i çuar konsumatorët drejt 
marrjes së një vendimi për një transaksion që në kushte të tjera nuk do ta kishin marrë. 
“Kodi i sjelljes” nënkupton çdo marrëveshje që definon sjelljen e tregtarëve, të cilët 
marrin përsipër t’i nënshtrohen kodit në raport me një apo më shumë praktika tregtare 
ose sektorë të biznesit. 
“Pronar i kodit” nënkupton çdo entitet, përfshi tregtarin apo grup tregtarësh që janë 
përgjegjës për formulimin dhe rishikimin e kodit të sjelljes dhe/ose për monitorimin e 
pajtueshmërisë me kodin nga ana e atyre që kanë marrë përsipër ta respektojnë atë. 
“Kujdes profesional” nënkupton masat e aftësive dhe kujdesit të veçantë të treguar 
nga tregtari në proporcion me kërkesat e praktikave normale të tregut për konsumatorët 
në fushën e tij të aktivitetit në tregun e brendshëm. 
“Ftesë për blerje” nënkupton një komunikim tregtar, i cili tregon karakteristikat 
kryesore të produktit dhe çmimin sipas një mënyre të përshtatshme të komunikimit 
tregtar dhe i lejon konsumatorëve të bëjnë blerjen. 
“Influenca e padrejtë” nënkupton shfrytëzimin e një pozicioni pushteti për ushtruar 
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presion, pa përdorur forcë fizike, në një mënyrë të tillë që kufizon dukshëm aftësinë e 
konsumatorit për të marrë një vendim të bazuar në informata. 
 

Neni 3 
 
3.1. Tregu i brendshëm në Kosovë është unik dhe rregullohet me ligjet e Kosovës. 
3.2. Të gjithë perosnat që ushtrojnë veprimtari komerciale trajtohen pa dallime, 

diskriminime ose privilegje dhe në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 4 
 
Tregtari ushtron të gjitha aktivitetet e lejuara nga ligji. 
 

Neni 5 
 
5.1. Ndalohet konkurrenca jolojale nga ana e tregtarëve sipas nenit 31. 
5.2. Organet qëndrore dhe lokale, me aktet e tyre nuk mund që me veprimin e tyre të 

kufizojnë të drejtën e pjesëmarrjes në treg, të ndalojnë konkurrencën e lirë në 
treg ose të krijojnë pozitë të pabarabartë në treg për tregtarë dhe konsumatorë të 
caktuar, përveçse në rastet e parashikuara me ligj. 

 
PJESA E DYTË 

USHTRIMI I AKTIVITETIT TREGTAR 
 

Neni 6 
 
Tregtari mund të ushtrojë të gjitha llojet e veprimtarisë tregtare për të për të cilat është i 
regjistruar, nëse nuk është përcaktuar ndryshe me ligjet apo dispozitat e tjera të 
aplikueshme. 
 

Neni 7 
 
Para regjistrimit, tregtari mund të ushtrojë ato aktivitete tregtare që janë të nevojshme 
për efekt të regjistrimit. 
 

Neni 8 
 
8.1. Pa paragjykuar nenin 3.2, ky ligj mbulon aktivitetet e mëposhtme:  

a) ndërrmarjet publike dhe iniciativat civile që shesin mallra të caktuar me 
qëllim përmbushjen e detyrave të tyre në pajtim me aktet e tyre (statutet),  

b) personat fizikë dhe juridikë që janë të regjistruar për ushtrimin e 
veprimtarisë prodhuese, kur prodhimet e tyre i plasojnë në treg,  

c) ndërmarrjet publike, iniciativat qytetare të cilat për realizimin e detyrave të 
tyre, në përputhje me aktet e tyre (me statutin e tyre), shesin mallin e 
caktuar,  

d) personat fizik, të cilët merren me prodhimtari bujqësore, kur prodhimet e 
tyre i plasojnë në treg,  
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e) personat fizik të cilët në bazë të kontratës me tregtarin e regjistruar, pa 
themelimin e marrëdhënies së punës, ushtrojnë tregtinë me pakicë për 
llogari të tregtarit.  

8.2. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përcakton me udhëzim administrativ 
aktivitetet e mbuluara nga neni 8.1. 

 
Tregtia me shumicë 

 
Neni 9 

 
Shitësi me shumicë është një ndërmjetës në zinxhirin shpërndarës që blen produktin në 
sasi të madhe nga prodhuesi dhe ia shet në masë më të vogël shpërndarësit apo shitësit 
me pakicë. 
 

Neni 10 
 
10.1. Tregtia me shumicë ushtrohet në objekte të veçanta ose depo për shitjen me 

shumicë, në tregje për shitje me shumicë, lokacione të tjera që i plotësojnë 
kushtet e paparapra dhe në tranzit.  

10.2. Me tregtinë me shumicë në tranzit nënkuptohet blerja dhe shitja e mallit pa u 
vendosur dhe mbajtur në depo të shitjes me shumicë.  

 
Neni 11 

 
11.1. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë rregullon me Udhëzim për Administrativ 

ushtrimin e veprimtarisë së tregtisë me shumicë në objekte të veçanta apo depo.  
11.2. Udhëzimi Administrativ sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të përcaktojë 

kushtet e posaçme për objektet dhe depot, si dhe kushtet për deponimin e 
mallrave për të siguruar mbrojtjes e jetës, shëndetit dhe mjedisit.  

 
Neni 12 

 
12.1. Tregtia me shumicë mund të kryhet edhe në bursa të mallit, panaire, ekspozita 

dhe ankande.  
12.2. Themelimi dhe veprimtaria e bursave, panaireve dhe formave të ngjashme 

rregullohet me ligj të posaçëm.  
 

Tregtia me pakicë 
 

Neni 13 
 
Tregtia me pakicë nënkupton blerjen e mallit nga tregtari me shumicë, me qëllim të 
shitjes së tij tek konsumatori i fundit. 
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Neni 14 
 
Tregtia me pakicë ushtrohet në objektet tregtare (në tekstin e mëtejmë: shitore) dhe 
jashtë tyre, nëse për një mënyrë të tillë të shitjes janë plotësuar kushtet e caktuara. 
 

Neni 15 
 
15.1. Shitje e mallit jashtë shitoreve konsiderohet shitja në tregjet me pakicë, përfshi 

shitjen përmes postës, në stendë, kioskë, në objektet blerëse, përmes automatit, 
përmes masmediave dhe shitja në lëvizje (shitësit rrugor).  

15.2. Shitja e mallit jashtë shitores si shitje e rastit në: panaire, ekspozita, manifestime 
dhe të ngjashme, konsiderohet gjithashtu shitje me pakicë.  

15.3. Shitja e mallit jashtë tregut: në stenda, kioska, automate, shitja në lëvizje ose 
shitja e rastit duhet të kryhet në vendet paraprakisht të përcaktuara nga 
autoritetet përkatëse.  

 
Neni 16 

 
16.1. Vetëm ata tregtarë që kanë një licencë të vlefshme mund të ushtrojnë veprimtari 

tregtare si dhe të sheshin prodhime.  
16.2. Personat fizik, të cilët merren me prodhimtari bujqësore, prodhimet e tyre mund 

t’i shesin lirisht në pajtim me dispozitat e posaçme, duke mos patur nevojë të 
regjistrohen.  

16.3. Inspektori i tregut mund t’ua ndalojë tregtimin personave fizikë dhe juridikë pas 
dhënies së njoftimit të nevojshëm.  

 
Ankandet 

 
Neni 17 

 
17.1. Ankandi është formë e veçantë e ushtrimit të tregtisë me shumicë dhe pakicë. 
17.2. Ankandi është shitja e organizuar e mallit ofertuesit të ofertës më të lartë në bazë 

të ankandit të shpallur publik në vend dhe kohë të caktuar.  
17.3. Ankandet mund të jenë të përhershme dhe të përkohshme.  
17.4. Kushtet për organizimin e ankandit, regjistrimin e mallit që shitet në ankande, 

mënyrën e afarizmit dhe procedurën e shitjes përmes ankandit e përcakton me 
udhëzime të nxjerra administrative, Ministri i Industrisë dhe Tregtisë.  

 
Ndërmjetësimi në tregti 

 
Neni 18 

 
18.1. Për qëllime të këtij ligji ”agjent tregtar” nënkupton një ndërmjetës të 

vetëpunësuar, i cili ka autoritet të vazhdueshëm për të negociuar shitjen ose 
blerjen e mallrave për llogari të një personi tjetër i quajtur më poshtë 
“urdhërdhënësi”, apo të negociojë dhe përfundojë transaksione të tilla në llogari 
dhe emër të urdhërdhënësit.  
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18.2. Agjenti tregtar në kuptim të këtij ligji nuk nënkupton në mënyrë të veçantë:  
a) personin që në cilësinë e tij si zyrtar, ka fuqinë të marrë angazhime të 

detyrueshme për një shoqëri apo shoqatë,  
b) ortakun, i cili është ligjërisht i autorizuar të marrë angazhime të 

detyrueshme për ortakët e tij,  
c) marrësin, marrësin dhe menaxherin, likuidatorin apo administruesin e 

besuar në procedurat e falimentimit.  
 

Neni 19 
 
Ky ligj nuk aplikohet për: 

a) agjentët tregtar aktivitetet e të cilëve janë pa pagesë,  
b) agjentët tregtar kur veprojnë në bursë apo në treg.  

 
Të drejtat dhe detyrimet 

 
Neni 20 

 
20.1. Gjatë kryerjes së aktiviteteve një agjent tregtar duhet të kujdeset për interesat e 

urdhërdhënësit të tij dhe të veprojë me devotshmëri dhe mirëbesim.  
20.2. Veçanërisht një agjent tregtar duhet:  

a) të bëjë përpjekjet e duhura për të negociuar dhe kur është e nevojshme të 
përfundojë transaksionet sipas instruksioneve që ka marrë;  

b) t’i komunikojë urdhërdhënësit të gjithë informacionin e nevojshëm për të 
cilin ka dijeni;  

c) të përmbush instruksionet e arsyeshme që ka marrë nga principali i tij.  
 

Neni 21 
 
21.1. Në marrëdhëniet e tij me agjentin tregtar, urdhërdhënësi duhet të veprojë me 

devotshmëri dhe mirëbesim 
21.2. Urdhërdhënësi veçanërisht duhet:  

a) t’i sigurojë agjentit tregtar dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me 
mallrat në fjalë;  

b) të sigurojë për agjentin e tij tregtar informacionin e nevojshëm për kryerjen 
e kontratës së agjencisë dhe në veçanti të njoftojë agjentin tregtar brenda një 
kohe të arsyeshme kur parashikon që volumi i transaksioneve tregtare do të 
ulet dukshëm në krahasim me atë që normalisht ka pritur agjenti.  

21.3. Urdhërdhënësi për më tepër duhet të informojë agjentin tregtar brenda një kohe 
të arsyeshme për pranimin, refuzimin dhe mosekszekutimin nga ana e tij të një 
transaksioni tregtar që agjenti tregtar e ka kryer për urdhërdhënësin. 

 
Neni 22 

 
Palët nuk mund të shmangen nga dispozitat e nenit 20 dhe 21. 
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Neni 23 
 
23.1. Në mungesë të ndonjë marrëveshjeje mbi këtë çështje midis palëve, një agjent 

tregtar ka të drejtën e shpërblimit që agjentët tregtarë të caktuar për mallrat që 
janë objekti i kontratës së agjencisë përfitojnë zakonisht në vendin ku ai kryen 
aktivitetet e tij. Nëse nuk ka ndonjë praktikë të tillë zakonore, agjenti tregtar ka 
të drejtën për një shpërblim të arsyeshëm duke marrë në konsideratë të gjitha 
aspektet e transaksionit.  

23.2. Çdo shpërblim, i cili ndryshon brenda vlerës së transaksioneve të biznesit 
konsiderohet si komision në kuptim të këtij ligji.  

23.3. Nenet 18 deri në 23 nuk zbatohen nëse agjenti tregtar nuk shpërblehet tërësisht 
apo pjesërisht me komision.  

 
Neni 24 

 
24.1. Agjenti tregtar ka të drejtën të mbajë komisionin për transaksionet komerciale të 

përfunduara gjatë periudhës së rregulluar nga kontrata e agjencisë:  
a) nëse transaksioni ka përfunduar si rezultat i veprimit të tij; ose  
b) nëse transaksioni është përfunduar me një palë të tretë, të cilin më parë e ka 

fituar si klient për transaksionet e ngjashme.  
24.2. Agjenti tregtar ka gjithashtu të drejtën të mbajë komisionin për transaksionet 

komerciale të përfunduara gjatë periudhës së rregulluar nga kontrata e agjencisë:  
a) -ose kur i është besuar një zonë gjeografike ose një grup klientësh,  
b) -ose kur ka një të drejtë ekskluzive për një zonë gjeografike ose një grup 

klientësh dhe kur transaksioni është kryer me klientin që i përket kësaj zone 
apo grupi.  

 
Neni 25 

 
Agjenti tregtar ka të drejtën të mbajë komisionin për transaksionet komerciale të 
përfunduara pas mbarimit të kontratës së agjencisë: 

a) nëse transaksioni i atribuohet kryesisht përpjekjeve të agjentit tregtar gjatë 
periudhës së mbuluar nga kontrata e agjencisë dhe  

b) nëse transaksioni është kryer brenda një periudhe të arsyeshme pasi ajo 
kontratë ka përfunduar; ose  

c) nëse në pajtim me kushtet e nenit 24, urdhëri i palës së tretë ka mbërritur tek 
urdhërdhënësi ose tek agjenti kryesor para përfundimit të kontratës.  

 
Neni 26 

 
Agjenti tregtar nuk ka të drejtën e komisionit sipas nenit 24, nëse ai komision është i 
pagueshëm sipas nenit 25 për agjentin e mëparshëm tregtar, përveçse nëse që për shkak 
të rrethanave është e arsyeshme që komisioni të ndahet midis agjentëve komercialë. 
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Neni 27 
 
27.1. Komisioni duhet të bëhet i pagueshëm sa më shpejt dhe në masën që kushtet e 

mëposhtme ekzistojnë:  
a) urdhërdhënësi ka kryer transaksionin; ose  
b) urdhërdhënësi sipas marrëveshjes me palën e tretë duhet ta ketë kryer 

transaksionin; ose  
c) pala e tretë e ka kryer transaksionin.  

27.2. Komisioni duhet të bëhet i pagueshëm më së largu kur pala e tretë e ka kryer ose 
duhet ta kishte kryer pjesën e saj të transaksionit, nëse urdhërdhënësi e ka kryer 
pjesën e tij të transaksionit ashtu siç duhej.  

27.3. Komisioni duhet të paguhet jo më vonë sesa dita e fundit e muajit që vjen pas 
tremujorit në të cilin ai është bërë i pagueshëm.  

27.4. Marrëveshjet për heqje dorë nga paragrafët 2 dhe 3 në dëm të agjentit tregtar 
nuk janë të lejueshme.  

 
Neni 28 

 
28.1. E drejta e komisionit mund të shuhet vetëm nëse dhe në masën që:  

a) është vendosur që kontrata mes palës së tretë dhe principalit nuk do të 
ekzekutohet, dhe  

b) kjo situatë ka ndodhur për shkak të një arsyeje për të cilën nuk ka faj 
principali.  

28.2. Çdo komision që agjenti tregtar ka marrë më parë rimbursohet nëse e drejta mbi 
të ka pushuar.  

28.3. Marrëveshjet për heqje dorë nga paragrafi 1 në dëm të agjentit tregtar nuk janë 
të lejueshme.  

 
Shitjet në distancë 

 
Neni 29 

 
29.1. Për qëllime të këtij ligji “kontratë në distancë” nënkupton çdo kontratë për 

mallra apo shërbime që lidhet mes furnizuesit dhe konsumatorit sipas një skeme 
të organizuar për shitjen apo kryerjen e shërbimeve në distancë, e drejtuar nga 
furnizuesi, i cili për qëllimin e kontratës përdor eksluzivisht një apo disa mjete të 
komunikimit në distancë deri dhe përfshi momentin kur kontrata është 
përfunduar. 

29.2.  “Mjete të komunikimit në distancë” nënkuptojnë çdo mjet, i cili pa prezencën 
fizike të njëkohshme të furnizuesit dhe konsumatorit mund të përdoret për 
përfundimin e një kontrate mes këtyre palëve.  

29.3. ‘Operator i mjeteve të komunikimit’ nënkupton çdo person fizik apo juridik, 
publik apo privat, tregtia, biznesi apo profesioni, i të cilit përfshin vënien në 
dispozicion të furnizuesve të një apo më shumë mjeteve të komunikimit në 
distancë. 
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Përjashtime 
 

Neni 30 
 
Kjo pjesë e ligjit nuk aplikohet për kontratat: 

a) që kanë lidhje me shërbimet financiare;  
b) të përfunduara me anë të makinave automatike të shitjes, ose objekte të 

automatizuara komerciale;  
c) të përfunduara me anë të operatorëve të telekomunikacionit në telefonat në 

kabinat publike;  
d) të përfunduar për ndërtimin dhe shitjen e pasurisë së paluajtshme ose në 

lidhje me të drejtat mbi pasurinë e paluajtshme, përveç qirasë;  
e) të përfunduara me ankand;  
f) kontrata për furnizimin e ushqimeve, pijeve ose të mallrave të tjera për 

konsum të përditshëm, të dërguara në shtëpinë e konsumatorit, në 
residencën apo vendin e punës me anë të personit të ngarkuar për 
shpërndarjen;  

g) kontatat për sigurimin e akomodimit, transportit, ushqimit apo të 
shërbimeve të kohës së lirë, ku furnizuesi merr përsipër kur lidhet kontrata 
që t’i ofrojë shërbimet në një datë specifike ose brenda një kohe specifike.  

 
Kufizimet në përdorimin e mjeteve të komunikimit në distancë 

 
Neni 31 

 
Për përdorimin nga ana e furnizuesit të mjeteve të mëposhtme nevojitet konsensusi 
paraprak i konsumatorit: 

a) sistemi automatik i thirrjes (telefonimit) pa ndërhyrjen e njeriut (makina 
automatike e thirrjeve),  

b) paisja për dërgimin e faksit.  
 

Shitja në derë (tek porta) 
 

Neni 32 
 
32.1. Ky ligj aplikohet për kontratat sipas të cilave një tregtar furnizon mallra ose 

shërbime tek konsumatori dhe të cilat realizohen gjatë një eksursioni të organizuar 
nga tregtari larg lokalit të tij të biznesit, ose gjatë një vizite të tregtarit: 
a) në shtëpinë e konsumatorit ose të ndonjë konsumatori tjetër;  
b) në vendin e punës së konsumatorit; kur vizita nuk ndodh për shkak të 

kërkesës së shprehur të konsumatorit.  
32.2. Ky ligj aplikohet edhe për kontratat e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve 

përveç atyre për të cilat konsumatori ka kërkuar vizitën e tregtarit, me kusht që 
kur ai ka kërkuar vizitën, konsumatori nuk e dinte, ose nuk mund ta dinte në 
kushte të arsyeshme që furnizimi i këtyre mallrave e shërbimeve të tjera ishte 
pjesë e aktivitetit tregtar ose profesional të tregtarit.  
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32.3. Ky ligj aplikohet për kontratat në lidhje me të cilat është bërë një ofertë nga 
konsumatori sipas kushteve të përshkruara në paragrafët 1 ose 2 megjithëse 
konsumatori nuk ishte i detyruar nga ajo ofertë përpara pranimit të saj nga 
tregtari.  

32.4. Ky ligj aplikohet për ofertat kontraktuale të bëra nga konsumatori sipas kushteve 
të ngjashme me ato të përshkruara në paragrafët 1 ose 2 ku konsumatori është i 
detyruar nga oferta e tij.  

 
Neni 33 

 
Në rast të transaksioneve brenda fushës së veprimit të nenit 32, tregtarëve do t’u 
kërkohet t’iu japin konsumatorëve njoftim me shkrim për të drejtën e tyre të anulimit 
brenda periudhës së parashikuar në nenin 34, së bashku me emrin dhe adresën e 
personit, kundër të cilit kjo e drejtë mund të ushtrohet. Ky njoftim përmban datën dhe 
përcakton detajet që mundësojnë identifikimin e kontratës dhe i jepet konsumatorit: 

a) në rastin e nenit 32.1 në kohën përfundimit të kontratës;  
b) në rastin e nenit 32.3 jo më vonë sesa koha e përfundimit të kontratës;  
c) në rastin e nenit 32.1 dhe 32.4 kur bëhet oferta nga konsumatori.  

 
Neni 34 

 
34.1. Konsumatori ka të drejtë të tërheqë efektet e angazhimit të tij duke dërguar një 

njoftim brenda një kohe jo më të vogël se 7 ditë nga marrja nga konsumatori e 
lajmërimit të përmendur në nenin 4 në pajtim me procedurën e përshkruar në 
ligj. Është i mjaftueshëm fakti që lajmërimi të dërgohet para mbarimit të kësaj 
periudhe.  

34.2. Dhënia e njoftimit ka efektin e lirimit të konsumatorit nga çdo obligim sipas 
kontratës së anuluar.  

 
Neni 35 

 
Konsumatori nuk mund të heqë dorë nga të drejtat që i takojnë me këtë ligj 
 

Neni 36 
 
Nëse konsumatori ushtron të drejtën e tij të heqjes dorë, efektet ligjore të dorëheqjes 
rregullohen nga ligjet e vendit, sidomos ato në lidhje me rimbursimin e pagesave për 
mallrat dhe shërbimet e siguruara dhe kthimin e mallrave të marra. 
 

Neni 37 
 
Ky ligj nuk i ndalon dispozitat e tjera që të adaptojnë apo krijojnë dispozita më të 
favorshme për mbrojtjen e konsumatorëve në fushën që ai mbulon. 
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Kushtet për ushtrimin e veprimtarisë tregtare 
 

Neni 38 
 
38.1. Për ushtrimin e veprimtarisë tregtare Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

rregullon me Udhëzim Administrativ: 
a) kushtet minimale teknike, të cilat duhet të përmbushin lokalet afariste, 

paisjet dhe mjetetet me ndihmën e të cilave ushtrohet veprimtaria tregtare si 
dhe kushte të tjera, varësisht nga forma dhe mënyra e ushtrimit të 
veprimtarisë tregtare,  

b) kushtet e përgjithshme shëndetësore dhe sanitare, të cilat duhet t’i 
përmbushë lokali afarist ku kryhet tregtia, kushtet që duhen plotësuar nëse 
tregtia kryhet jashtë dhe standardet e higjenës që duhen plotësuar nga 
personeli që kryen aktivitet tregtar.  

38.2. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë rregullon me Udhëzim Administrativ ato 
produkte që mund të shiten vetëm në vende të caktuara dhe/ose informacionin e 
detajuar që duhet të kenë për vendin dhe datën e prodhimit, datën e fundit në të 
cilën duhen konsumuar dhe detajet në lidhje me përmbajtjen dhe peshën.  

38.3. Lejën e punës pas plotësimit të kushteve nga neni 38.1 e lëshon organi 
kompetent komunal.  

38.4. Leja e punës është e përhershme.  
38.5. Tarifat e taksës për leje pune janë unike në tërë Kosovën dhe paraqesin të hyra 

në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.  
38.6. Nëse përkundër plotësimit të kushteve, pronarit nuk i lëshohet leja nga organi 

kompetent komunal, Inspektori i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë mund të 
urdhërojë dhënien e lejes për punë.  

38.7. Në rast kur edhe pas urdhërit të Inspektorit të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë nuk lëshohet leja epunës, ky i fundit lëshon lejen e vlefshme të punës.  

38.8. Ankesa në urdhërin e Inspektoratit nuk e ndalon ekzekutimin.  
 

Neni 39 
 
39.1. Personat, të cilët kryejnë punë të caktuara në tregti duhet t’i plotësojnë kushtet 

minimale profesionale për kryerjen e tyre.  
39.2. Kushtete minimale sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe përgaditjen shkollore e 

përcakton Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  
 

Neni 40 
 
Orarin e punës, përcaktimin e orarit ditor dhe javor të shitoreve dhe objekteve të tjera, 
orarin e punës gjatë ditëve të festave dhe fundjavës, për të cilat shitësi detyrohet të 
punojë, orarin e punës për tregje, panaire dhe ekspozitat e karakterit lokal dhe formave 
të tjera të ushtrimit të veprimtarisë tregtare e përcakton administrata locale në pajtim 
me dispozitat që i nxjerr Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
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Neni 41 
 
41.1. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë tregtare, tregtari me shumicë, është i detyruar që 

në çdo objekt të shitjes apo në depo të mbajë evidencë lidhur me regjistrimin, 
blerjen, shitjen, çmimet, ndërmjetësimin tregtar, çertifikatën e regjistrimit dhe 
lejen për punë.  

41.2. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë tregtare, tregtari me pakicë është i obliguar që në 
çdo shitore në vend të caktuar të mbajë evidencë lidhur me regjistrimin, blerjen, 
shitjen, çmimet, ndërmjetësimin tregtar, çertifikatën dhe lejet për punë.  

41.3. Ministri rregullon me Udhëzim Administrativ formën, përmbajtjen dhe mënyrën 
e evidencën e librave (të kontabilitetit) të biznesit dhe hedhjen e të dhënave në 
bazë ditore, si dhe regjistrimet (apo inventarin vjetori) të aseteve dhe borxheve 
të biznesit.  

 
Kufizimet për ushtrimin e veprimtarisë tregtare 

 
Neni 42 

 
42.1. Qeveria me akt të veçantë, përkohësisht, mund të kufizojë ushtrimin e 

veprimtarisë tregtare në rastet:  
a) e fatkeqësive elementare dhe natyrore, kur ndodh apo mund të ndodhin 

çrregullime në treg, çrregullime në furnizimin e popullatës ose çrregullime 
në rajon, të cilat rrezikojnë shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve,  

b) e çrregullimeve të konsiderueshme në tregun e brendshëm si mungesa e 
mallrave reprodukuese për prodhimtari, përpunim dhe për sigurimim e jetës 
së qytetarëve,  

c) kur rrezikohet furnizimi me lëndë së parë apo materiali me rëndësi 
strategjike.  

42.2. Qeveria përcakton kufizimet e ushtrimit të veprimtarisë së tregtisë nga paragrafi 
1 i këtij neni vetëm nëse çrregullimet nuk mund të evitohen me masa të tjera ose 
nevojat nuk mund të përmbushen nga rezervat e mallit, importi ose me masa 
tjera të politikës ekonomike.  

 
Neni 43 

 
Në rastet nga neni 40 i këtij Ligji, Qeveria mund të përcaktojë: 

a) kufizimin e tregtisë ose kufizimin e mallrave të caktuara ose kushtet e 
veçanta për tregti me mallra të caktuara,  

b) kufizimin e eksportit të mallrave të caktuar ose kushtet e veçanta për eksport 
për mallra të caktuara,  

c) t’i ndalojë tregtarit shitjen e mallit të caktuar,  
d) obligimin e tregtarit për furnizim dhe shitje të llojit dhe sasisë së caktuar të 

mallit si dhe shitjen e mallit konsumtorëve të caktuar sipas renditjes së 
përcaktuar të prioritetit,  

e) obligimin e disa tregtarëve për ruajtjen e llojit dhe sasisë së caktuar të 
mallrave.  
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Konkurrenca jolojale 
 

Neni 44 
 
44.1. Me konkurrencë jolojale nënkuptohen veprimet e tregtarëve me të cilat në 

konkurrencën e tregut cënohet praktika e mirë afariste. Në transaksionet me 
natyrë komerciale, industriale apo bujqësore të gjitha aktet që lidhen me 
konkurrencën, por që janë në konflikt me praktikat e mira tregtare janë të 
ndaluara.  

44.2. Konkurrenca jolojale sipas nenit 42 është e ndaluar.  
 

Neni 45 
 
Në konkurrencë jolojale sipas nenit 42 nënkuptohet veçanërisht: 

a) reklamimi, shpallja ose oferta e mallit dhe shërbimeve duke përdorur të 
dhëna ose shprehje të cilat ndikojnë padrejtësisht mbi biznesin e një tregtari 
tjetër, duke shfrytëzuar emrin e tregtarit tjetër ose prodhimet apo 
shërbimeve të tij,  

b) reklamimi, shpallja ose oferta e mallit dhe shërbimeve me të cilat fyhet ose 
nënçmohet tregtari tjetër në baza nacionale, racore, politike dhe fetare,  

c) ofrimi i të dhënave apo përhapja e thashethemeve për tregtarin tjetër, nëse 
ato të dhëna dëmtojnë ose mund të sjellin dëm imazhit ose afarizmit të 
tregtarit tjetër, përveç rasteve kur informacioni është i vertetë,  

d) shitja e mallit me shenja dhe të dhëna, të cilat krijojnë ose mund të krijojnë 
konfuzion lidhur me prejardhjen, prodhimtarinë, sasinë, cilësinë ose 
karakteristikat e tjera të mallit,  

e) fshehja e mangësive ose gabimeve të mallit dhe shërbimeve ose shkaktimi i 
hutive të tjera tek konsumatorët,  

f) veprimet e tregtarit të drejtuara në ndërprerjen e marrëdhënieve afariste në 
mes tregtarëve të tjerë, ose pamundësimi apo vështirësimi i marrëdhënieve 
afariste midis tregtarëve,  

g) mospërmbushja e paarsyeshme ose ndëprerja e kontratës me tregtarë të 
caktuar me qëllim që të lidhet kontratë e njëjtë ose më e favorshme me 
tregtarin tjetër,  

h) kontrata e eksportit të mallit dhe shërbimeve me çmim më të ulët, në kohën 
kur tregtari tjetër e ka lidhur kontratën për të njëjtin mall dhe shërbim me 
çmim më të lartë dhe me këtë rast i krijohet dëm këtij tregtari,  

i) përdorimi i paautorizuar i emrit, firmës, markës ose shenjave tjera të 
tregtarit tjetër,  

j) bërja publike e deklaratave jo të sakta në lidhje me cilësinë, origjinën, 
mjetet e prodhimit, çmimet e mallit, burimin e furnizimit, rekomandimin 
(reklamimin) e mallrave, arsyeja e shitjes ose sasia e mallit, të cilat mund të 
krijojnë përshtypje të rremë të një oferte të favorshme për konsumatorët,  

k) dhënia ose premtimi i dhuratave, përfitimit material ose përfitimeve të tjera 
për tregtarin tjetër, punëtorin e tij ose personin i cili punon për tregtarin, 
nëse dhënësit i jepet një përparësi kundrejt tregtarëve të tjerë,  
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l) përdorimi i paautorizuar i shërbimeve të agjentit tregtar, përfaqësuesit 
tregtar, ose përfaqëuesit të tregtarit tjetër,  

m) përvetësimi i blerësit të mallit ose shfrytëzuesit të shërbimeve duke dhënë 
ose premtuar shpërblime ose përfitime tjera materiale të cilat sipas vlerës së 
tyre tejkalojnë vlerën reale të mallrave dhe shërbimeve,  

n) përvetësimi kundërligjor i fshehtësirave afariste të tregtarit tjetër nga ana e 
një tregtari, punëtorëve, apo personave që trajnohen nga ky tregtar, me 
qëllim të përfitimit të një avantazhi nga tregtari tjetër ose çdo keqpërdorim i 
fshehtësisë së besuar afariste të tregtarit tjetër.  

 
Neni 46 

 
46.1. Ky ligj aplikohet për praktikat e padrejta tregtare sipas definimit të mëposhtëm 

në nenin 47, para dhe pas transaksionit tregtar në raport me ndonjë produkt.  
46.2. Ky ligj nuk paragjykon rregullat për vlefshmërinë, formimin dhe efektet e 

kontratës.  
46.3. Ky ligj nuk paragjykon përcaktimin e llojeve të dëmeve që mund të vijnë nga 

praktikat e padrejta tregtare dhe përcaktimi sasior i tyre.  
 

Praktikat e padrejta tregtare 
 

Neni 47 
 
47.1. Praktikat e padrejta tregtare janë të ndaluara.  
47.2. Një praktikë tregtare do të konsiderohet si e pandershme nëse është në 

kundërshtim me kërkesat e kujdesit profesional dhe materialisht çrregullon ose 
ka mundësi të çrregulloj sjelljen ekonomike në lidhje me produktin që mbërrin 
apo që i është adresuar konsumatorit mesatar, apo anëtarit mesatar të një grupi, 
në rast se praktika tregtare i drejtohet veçanërisht një grupi konsumatorësh.  

47.3. Në veçanti, praktikat tregtare quhen të padrejta nëse janë keq drejtuese ose 
agresive sipas definicioneve të dhëna më poshtë në ligj.  

 
Veprimet keq drejtuese 

 
Neni 48 

 
48.1. Një praktikë tregtare konsiderohet keq drejtuese, nëse në ndonjë mënyrë, përfshi 

prezantimin, shkakton ose ka mundësi t’i shkaktojë konsumatorit mesatat 
marrjen e një vendimi për një transaksion që ai nuk do ta kish marrë në kushte të 
tjera, sepse e mashtron apo ka mundësi ta mashtrojë në lidhje me:  
a) karakteristikat kryesore të produktit si gjindshmëria e tij, benefitet, risqet, 

ekzekutimi, përbërja, aksesorët, asistanca e konsumatorit pas blerjes dhe 
trajtimi i ankesave, metoda dhe data e prodhimit ose furnizimit, shpërndarja, 
përmbushja e qëllimit ose rezultatet dhe karakteristikat materiale të testeve 
ose provave të kryera mbi produktin;  

b) ndonjë deklaratë ose simbol në lidhje me sponsorizimin direkt apo indirekt 
ose aprovimin e tregtarit ose produktit;  
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c) çmimi ose mënyra e llogaritjes së çmimit ose ekzistenca e avantazheve 
specifike në çmim (nevoja për një shërbim, pjesë, zëvendësim apo riparim);  

d) natyra, atributet dhe të drejtat e tregtarit ose agjentit të tij si identiteti i tij 
dhe asetet, kualifikimet e tij, statusi, aprovimi, shoqërëzimi apo lidhja, 
pronësia e të drejtave industriale, tregtare ose intelektuale ose titujt dhe 
vlerësimet e tij;  

e) pretendime për produktin që tregtari nuk mund t’i mbështes;  
f) të drejtat e konsumatorit ose rreziqet qe ai mund të ndesh.  

48.2. Një praktikë komerciale nuk do të konsiderohet si keqdrejtuese nëse, në 
kontekstin faktik, duke marrë në konsideratë të gjitha karakteristikat dhe kushtet, 
e drejton ose ka mundësi ta drejtojë konsumatorin mesatar të marrë në vendim 
për një transaksion që nuk do ta kishte marrë në kushte të tjera dhe përfshin:  
a) çdo marketing të produktit përfshi reklamimin e krahasuar, i cili krijon 

konfuzion me ndonjë produkt, markë tregtare, emër tregtar dhe shenja të 
tjera të dallueshme të një konkurrenti;  

b) mospajtimi nga ana e tregtarit me angazhimet e kodit të sjelljes që tregtari 
ka pranuar të respektojë nëse:  
i) angazhimi është i qendrueshëm dhe është në gjendje për t’u 

verifikuar, 
ii) informacioni që kategorizon tregtarët mbi të cilët aplikohet kodi dhe 

përmbajtja e kodit janë publike;  
iii) mospajtueshmëri me një angazhim të dhënë një autoriteti publik për 

të ndaluar praktikën e konkurrencës së padrejtë sipas këtij ligji.  
 

Mosveprime keq drejtuese 
 

Neni 49 
 
49.1. Një praktikë komerciale konsiderohet si keq drejtuese nëse në kuptimin faktik, 

duke marrë parasysh karakteristikat dhe rrethanat e saj, nuk jep informacionin që 
një konsumator mesatar ka konkretisht nevojë për të marrë një vendim të 
mbështetur në informata në lidhje me një transaksion, prandaj shkaton ose ka 
mundësi t’i shkaktojë konsumatorit mesatar marrjen e një vendimi për një 
transaksion që nuk do ta kishte marrë në kushte të tjera.  

49.2. Konsiderohet si keqdrejtues ai mosveprim kur tregtari fsheh ose e jep 
informacionin në një mënyrë të paqartë, jo interligjente, të pakuptueshme ose jo 
në kohën e duhur ose nuk arriin të identifikojë qëllimin e praktikës tregtare.  

49.3. Për praktikat tregtare para transaksionit tregtar një mosveprim keqndikues mund 
të ndodh vetën nëse tregtari bën një ftesë për blerje. Në rastin e ftesës për blerje, 
informacioni i mëposhtëm konsiderohet si material, nëse kjo nuk është që më 
parë e kuptueshme nga konteksti:  
a) karakteristikat kryesore të produktit;  
b) emri komercial i tregtarit dhe kur është e aplikueshme, emri komercial i 

tregtarit në emër të të cilit ai është duke vepruar;  
c) çmimin përfshi tatimet dhe taksat, si dhe nëse është e përshtatshme, 

ngarkesat shtesë, pagesat për furnizim apo transport ose nëse këto pagesa 
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nuk mund të llogariten paraprakisht në mënyrë të arsyeshme, faktin që 
pagesa shtesë mund të kërkohen;  

d) rregullimet në lidhje me pagesën, furnizimin, kryerjen e detyrimit dhe 
politikat e trajtimit të ankesave, nëse ato ndryshojnë nga kërkesat e kujdesit 
profesional;  

e) për produktet dhe transaksionet që përfshijnë të drejtën e tërheqjes ose 
anullimit të kësaj të drejte.  

 
Praktikat agresive tregtare 

 
Neni 50 

 
50.1. Një praktikë tregtare konsiderohet agresive nëse në kontekstin konkret, duke 

marrë parasysh gjithë karakteristikat dhe rrethanat, me anë të presionit, forcës, 
influencës së padrejtë, cenon dukshëm ose ka mundësi të cenojë dukshëm lirinë 
e zgjedhjes ose sjelljes të një konsumatori mesatar në lidhje me produktin dhe si 
rrjedhim e drejton atë, ose ka mundësi ta drejtojë në marrjen e një vendimi për 
një transaksion që nuk do ta kishte marrë në kushte të tjera.  

50.2. Në përcaktimin nëse një praktikë tregtare përdor presionin, forcën apo 
influencën e padrejtë, merret në konsideratë:  
a) koha, natyra ose këmbëngulja;  
b) përdorimi i kërcënimeve ose gjuhës apo sjelljes abuzive;  
c) përdorimi nga ana e tregtarit e çdo fatkeqësie specifike apo rrethane të rëndë 

që cenon gjykimin e konsumatorit, për të cilin tregtari ka dijeni, për të 
influencuar vendimin e konsumatorit në lidhje me produktin;  

d) çdo barrierë jashtë kontraktuale e madhe ose disproporcionale e vendosur 
nga tregtari në rast se konsumatori dëshiron të ekzekutojë të drejtat e tij 
sipas kontratës, përfshi të drejtat për të mbaruar kontratën apo për të 
zgjedhur një produkt apo tregtar tjetër.  

e) çdo kërcënim për të kryer ndonjë veprim që nuk mund të kryehet ligjërisht.  
 

Neni 51 
 
51.1. Dëmi i shkaktuar me anë të veprimeve të ndaluara të konkurrencës jolojale, 

praktikave të padrejta tregtare dhe praktikave keqdrejtuese kompensohet në 
procedurë gjyqësore.  

51.2. Padinë sipas paragrafit 1 të këtij neni mund ta ngrejë tregtari i dëmtuar, Oda 
Ekonomike dhe format tjera të bashkimeve të tregtarëve.  

51.3. E drejta në padi nga paragrafi 1 i këtij neni, parashkruhet në afat prej një viti nga 
dita kur paditësi është njoftuar për veprën dhe kryesin, e më së voni tri vite nga 
dita e kryerjes së veprës.  
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PJESA E TRETË 
MBIKQYRJA DHE MASAT ADMINISTRATIVE 

 
Neni 52 

 
Mbikëqyrjen në implementimin e dispozitave të këtij ligji e ushtron Inspektoriati 
Qendror, inspeksionet e tjera dhe shërbimet doganore në pajtueshmëri me autorizimet e 
përcaktuara me ligje të veçanta. 
 

Neni 53 
 
53.1. Nëse inspektori i autorizuar konstaton se aktiviteti tregtar nuk ishte i regjistruar 

ose nuk kishte leje pune, ai/ajo mund të ndalojë përkohësisht ushtrimin e 
veprimtarisë tregtare deri në eliminimin e këtyre parregullsive:  

53.2. Ankesa kundër vendimit nuk e ndalon ekzekutimin e tij  
 

Neni 54 
 
54.1. Nëse inspektori gjatë inspektimit zbulon parregullsi, kurse tregtia me shumicë e 

mallit të caktuar nuk ushtrohet në objekte përkatëse apo depo, ose malli i caktuar 
blihet në kundërshtim me kushtet e përcaktuara, me vendim, mund të ndalojë 
përkohësisht ushtrimin e veprimtarisë tregtare deri në eleminimin e 
parregullsive.  

54.2. Ankesa në vendim nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.  
 

Neni 55 
 
55.1. Nëse inspektori gjatë inspektimit konstaton se:  

a) objektet e shitjes nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara minimale teknike 
dhe kushtet e tjera,  

b) nuk janë përmbushur kushtet për shitje jashtë objektit,  
c) nuk janë përmbushur kushtet e veçanta të pajisjes së shitores,  
d) nuk janë përmbushur kushtet e veçanta për mënyrën e shitjes së mallit,  
e) tregtari  
f) nuk mban evidencë për blerjen dhe shitjen, çmimin e mallit dhe shërbimeve, 

sipas mënyrës së përcaktuar,  
55.2. Me vendim tregtarit mund t’i ndalohet përkohësisht ushtrimi i veprimtarisë 

tregtare, deri në eliminimin e parregullsive të përcaktuara me inspektim,  
55.3. Ankesa kundër vendimit nuk e ndalon ekzekutimin e tij.  
 

Neni 56 
 
56.1. Nëse inspektori i autorizuar konstaton se nga shitja e mallit të caktuar mund të 

shkaktohet dëm, rrezikim i shëndetit, jetës dhe mjedisit, me vendim mund të 
shqiptojë masën e ndalesës së shitjes së mallit të caktuar.  

56.2. Ankesa në vendim nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.  
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Neni 57 
 
57.1. Nëse inspektori i autorizuar gjatë inspektimit konstaton që personi nuk i 

plotëson kushtet e përcaktuara me nenin 38 ose tregtari nuk respekton orarin e 
përcaktuar të punës neni 40, me vendim:  
a) I ndalon vazhdimin e punës personit pa kualifikim përkatës profesional,  
b) I ndalon tregtarit afarizmin në kundërshtim me orarin e përcaktuar të punës.  

57.2. Ankesa kundër vendimit nuk e ndalon ekzekutimin e tij.  
 

Neni 58 
 
58.1. Ankesa kunder vendimit të Inspektorit komunal sipas neneve 53, 54, 55, 56, 57 

dhe 59 të këtij Ligji i drejtohet Inspektoratit të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë në afat prej 15 ditësh nga data e marrjes së vendimit nga inspektori. 

58.2. Vendimi i Inspektoratit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë jepet brenda 60 
ditëve nga data kur është pranuar ankesa, dhe i njejti mund të apelohet pranë 
gjykatës përkatëse. 

 
Sanksione administrative 

 
Neni 59 

 
59.1. Gjobitet në shumë prej 5.000 euro deri në 15.000 euro personi fizik apo juridik 

që: 
a) nuk i respekton kufizimet e vëna mbi ushtrimin e veprimtarive tregtare në 

nenet 42 dhe 43. 
b) ushtron praktika të padrejta tregtare sipas neneve 47, 48, 49 dhe 50. 

59.2. Për veprimet nga paragrafi 1, i këtij neni, gjobitet për shkelje edhe personi 
përgjegjës me gjobë në shumë prej 500 deri në 1.500 €. 

 
Neni 60 

 
60.1. Gjobitet në shumë prej 3.000 € deri në 9.000 € personi fizik apo juridik që: 

a) ushtron veprimtari tregtare për të cilat nuk është regjistruar sipas nenit 6, 
b) ushtron tregtinë me shumicë nën rrethana të paautorizuara sipas nenit 10,  
c) ushtron tregtinë me pakicë nën rrethana të paautorizuara sipas neneve 14 

dhe 15,  
d) ushtron veprimtari tregtare pa leje të vlefshme apo në kundërshtim me nenin 

16,  
e) zhvillon një ankand nën kushte që bien ndesh me kushtet e parashtruara në 

nenin 17,  
f) zhvillon veprimtari tregtare që nuk i përmbushin kushtet minimale teknike 

apo sanitare dhe shëndetësore, të cilat përcaktohen sipas nenit 38.1, 
g) i shkelë rregullat e caktuara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë sipas 

nenit 38.2,  
h) ushtron afarizëm të caktuar tregtar pa i përmbushur kushtet minimale 

profesionale apo kualifikimet arsimore sipas nenit 39.1,  
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i) nuk i mbanë librat dhe evidencën sipas nenit 41.  
60.2. Për veprimet nga paragrafi1 i këtij neni, gjobitet edhe personi përgjegjës me 

gjobë prej 300 deri 900 €. 
 

Neni 61 
 
61.1. Gjobitet me gjobë prej 2.000 deri 6.000 € personi fizik dhe juridik, nëse shet 

mallra në ambient të hapur dhe nuk është i regjistruar, respektivisht nuk ka leje 
për ushtrimin e veprimtarisë së tregtisë ose për shitjen e mallrave, të cilët sipas 
dispozitave të veçanta nuk mund të shiten në ambient të hapur.  

61.2. Gjobitet prej 5.000 deri 15.000 € për shkelje personi fizik ose juridik, i cili 
administron me ambientin e hapur nëse lejon shitjen e mallrave në këtë ambient 
pas paralajmërimit të inspektorit.  

61.3. Gjobitet me gjobë prej 1.000 deri 3.000 € personi fizik dhe juridik, nëse 
angazhon në punë punëtorë në shitje në kundershtim me nenin 39.1  

61.4. Gjobitet me gjobë prej 1.000 deri 3.000 € personi fizik dhe juridik, nëse gjatë 
afarizmit nuk i përmbahet orarit të përcaktuar të punës neni 40.1.  

61.5. Për veprimet nga paragrafi 1 deri 4 i këtij neni gjobitet edhe personi përgjegjës 
me gjobë prej 200 deri 600 €.  

 
Neni 62 

 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i dispozitave ndëshkuese të këtij ligji 
derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

Dispozitat përfundimtare 
 

Neni 63 
 
Aktet nga neni 8.2, 11.2, 14.1, 17.4, 38.1, 38.2, 39.2, 40 dhe 41.3 nxirren në afat prej 
një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji. 
 

Neni 64 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen dispozitat e ligjeve të zbatueshme që 
rregullojnë fushën e tregtisë së brendshme. 
 

Neni 65 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga PSSP-ja. 
 
20.10.2004 
UNMIK/REG/2004/43 
 
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. 04/L-005 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2004/18 

PËR TREGTINË E BRENDSHME 
 
 
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. 2004/18 
PËR TREGTINË E BRENDSHME 

 
Neni 1 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Konsumator” riformulohet si vijon: 

“Konsumator” - nënkupton çdo person fizik që blen dhe përdor mallra ose 
shërbime për plotësimin e nevojave të veta dhe jo për qëllime tregtare. 

2. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Ministri” riformulohet si vijon:  
“Ministri” - nënkupton Ministrinë e tregtisë dhe industrisë.  

3. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Shitës apo furnizues”, fshihet në tërësi dhe 
riformulohen dy përkufizime të reja me tekstin si vijon:  
“Shitës” - nënkupton personin fizik dhe/apo juridik që shet mallra apo i kryen 
shërbim konsumatorit. 
“Furnizues” - nënkupton personin fizik dhe/apo juridik që ofron mallra tek shitësi 
në përputhje me veprimtarinë tregtare apo profesionin e tij. 

4. Neni 2 i ligjit bazik, pas përkufizimit “Influenca e padrejtë”, shtohet një 
përkufizim i ri si vijon: 
“Komisioni” - nënkupton pjesën e fitimit që e merr agjenti si rezultat i realizimit të 
një transaksioni. 

 
Neni 2 

 
Neni 16 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit dhe në tërë tekstin e ligji fshihen fjalët 
“leja e punës”. 
 

Neni 3 
 
Neni 20 i ligjit bazik paragrafi 20.2 pika c. fjala “principali“ zëvëndësohet me fjalën 
„urdhërdhënësi“, ndërsa pjesa tjetër e tekstit mbetet e njëjtë. 
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Neni 4 
  
Neni 35 dhe neni 37 i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 5 
 
Neni 38 i ligjit bazik, paragrafët 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7 dhe 38.8 fshihen nga teksti 
i ligjit. 
 

Neni 6 
 
Neni 39 i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 7 
 
Neni 45 i ligjit bazik, pikat h. dhe i. fshihen nga teksti i ligjit. 
 

Neni 8 
 
1. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 55.1 riformulohet si vijon:  

55.1. Inspektori me vendim ndalon përkohësisht veprimtarinë e tregtarit nëse 
gjatë inspektimit konstaton se:  

2. Pikat e paragrafit 55.1 te ligjit mbesin mbesin të pa ndryshuara.  
3. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 55.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 9 
 
Neni 57 i ligjit bazik, paragrafi 57.1. riformulohet si vijon: 

57.1. Nëse inspektori i autorizuar gjatë inspektimit konstaton që personi nuk i 
plotëson kushtet e përcaktuara me nenin 38 të këtij ligji ose tregtari nuk 
respekton orarin e përcaktuar të punës të paraparë në nenin 40 të këtij ligji, 
me vendim, i ndalon tregtarit afarizmin në kundërshtim me orarin e 
përcaktuar të punës. 

 
Neni 10 

 
Neni 58 i ligjit bazik, riformulohet si vijon: 

58.1. Ankesa kundër vendimit të inspektorit në bazë të neneve 53, 54, 55, 56, dhe 
57 të këtij ligji i drejtohet Kryeinspektorit të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë në afat prej tetë (8) ditësh.  

58.2. Kryeinspektori vendos në lidhje me ankesën e ushtruar në afat prej tridhjetë 
(30) ditësh nga dita e parashtrimit të ankesës.  

58.3. Kundër vendimit të Kryeinspektorit mund të parashtrohet padi në gjykatën 
kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  
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Neni 11 
 
1. Neni 60 i ligjit bazik, paragrafi 60.1. riformulohet si vijon:  

60.1. Me gjobe ne shume prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro ndëshkohet 
personi juridik, ndërsa ne shume prej dyqind (200) deri pesëqind (500) Euro 
personi fizik.  

2. Neni 60 i ligjit bazik, paragrafi 60.1. pikat e këtij paragrafi mbesin të 
pandryshuara, përpos pikës h. e cila fshihet nga teksti i ligjit.  

3. Neni 60 i ligjit bazik, paragrafi 60.2. pas fjalëve “personi përgjegjës” shtohen 
fjalët “i personit juridik”.  

 
Neni 12 

 
Neni 61 i ligjit bazik, riformulohet si vijon: 

61.1. Me gjobë në shumë prej dymijë (2.000) deri gjashtëmijë (6.000) Euro 
ndëshkohet personi juridik i cili shet mallëra në ambient të hapur, dhe nuk 
është i regjistruar, respektivisht nuk ka leje për ushtrimin e veprimtarisë së 
tregtisë ose shitjen e mallërave të cilat nuk mund të shiten në ambient të 
hapur.  

61.2. Me gjobë në shumë prej dyqind (200) deri gjashtëqind (600) Euro 
ndëshkohet personi përgjegjës i personit juridik sipas paragrafit 1. të këtij 
neni.  

61.3. Me gjobë në shumë prej pesëqind (500) deri njëmijë (1.000) Euro 
ndëshkohet personi fizik i cili shet mallra në ambient të hapur dhe nuk është 
i regjistruar, respektivisht nuk ka leje për ushtrimin e veprimtarisë së 
tregtisë ose shitjen e mallrave të cilat nuk mund të shiten në ambient të 
hapur.  

61.4. Me gjobe në shume prej katërmijë (4.000) deri tetëmijë (8.000) Euro 
ndëshkohet personi juridik për kundërvajtje për shkak të shitjes në ambient 
të hapur, pas shqiptimit të gjobës së parë sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

61.5. Me gjobe në shumë prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1.500) Euro 
ndëshkohet personi përgjegjës i personit juridik sipas paragrafit 4. të këtij 
neni.  

61.6. Me gjobe në shumë prej tremijë (3.000) deri nëntëmijë (9.000) Euro 
ndëshkohet personi fizik i cili shet në ambient të hapur edhe pas 
paralajmërimit të inspektorit.  

61.7. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) deri tremijë (3.000) Euro 
ndëshkohet personi juridik nëse gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij tregtar nuk 
i përmbahet orarit të punës bazuar në nenin 40 të këtij ligji.  

61.8. Me gjobë në shumë prej dyqind (200) deri gjashtëqind (600) Euro 
ndëshkohet personi përgjegjës i personit juridik sipas paragrafit 7. të këtij 
neni.  

61.9. Me gjobë në shumë prej treqind (300) deri njëmijë (1.000) Euro ndëshkohet 
personi fizik nëse gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij tregtar nuk i përmbahet 
orarit të punës bazuar në nenin 40 të këtij ligji.  
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Neni 13 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikë së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-005 
23 qershor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-004-2011, datë 08.07.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 5 / 21 KORRIK 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-041 
PËR PRODHIMIN, GRUMBULLIMIN, PËRPUNIMIN 

DHE TREGTIMIN E DUHANIT 
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Kreu IX: Dispozitat ndëshkimore............................................................................................................... 410 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PRODHIMIN, GRUMBULLIMIN, PËRPUNIMIN 
DHE TREGTIMIN E DUHANIT 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohet prodhimi, grumbullimi, përpunimi, tregtimi i duhanit të pa 
përpunuar dhe produkteve të tij në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj rregullon marrëdhëniet juridike që kanë të bëjnë me procedurat, të drejtat dhe 
detyrat e subjekteve që merren me prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin 
e duhanit. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdoruara në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Duhan - gjethin e bimës së kultivuar nga lloji Nicotiana tabacum dhe 
Nicotiana rustica;  

1.2. Fermentim - procesin biokimik të domosdoshëm për ta kthyer duhanin në 
produkt të gatshëm për pirje;  

1.3. Prodhimet e duhanit - prodhimet e bëra vetëm nga duhani, të modifikuara 
apo të modifikuara gjenetikisht, apo pjesërisht nga duhani e që përdoren për 
të pirë, tërheq me hundë, thithë apo përtypë;  

1.4. Përpunimi i duhanit dhe produkteve të tij - teknologjia nëpër të cilin 
kalon duhani;  

1.5. Përpunimi industrial - klasifikimi, manipulimi, heqja e kërcellit, 
fermentimi dhe përgatitja e duhanit për tregtim; 

1.6. Paketim - ambalazhimi i duhanit dhe prodhimeve të tij me qëllim të 
vendosjes në treg për shitje; 

1.7. Tregtimi - shitja me pakicë dhe shumicë, eksportin dhe importin e 
prodhimeve të duhanit dhe produkteve të tij;  

1.8. Vargu - një sasi të duhanit të pa fermentuar dhe të pa përpunuar;  
1.9. Tuba - bashkimi i dy apo më shumë vargjeve të duhanit;  
1.10. Dengu - bashkimi i dy apo më shumë tubave të duhanit;  
1.11. Furra - vendi ku bëhet terja e duhanit Virxhinia dhe llojet tjera.  
1.12. Grumbulluesi i duhanit - pranimin e duhanit të pa fermentuar në vendet e 

grumbullimit, vendosjen, dhe ruajtjen për përpunim të mëtutjeshëm;  
1.13. Cigare – duhani i mbështjellur me gjatësi standarde, duke mos llogaritur 

filtrin;  
1.14. Pure - mbështjellëse nga duhani e cila është e dedikuar për pirje me 

mbështjellëse të brendshme ose të jashtme të punuara nga duhani natyral për 
pirje;  

1.15. Etiketa - përmbajtje e shkruar, e shtypur, e gdhendur e deklarimit e cila i 
bashkëngjitet një malli”;  

1.16. Duhani për pirje - duhani i grirë pas përpunimit industrial që dedikohet për 
pirje;  

1.17. Katran - mbetja e thatë të tymit të duhanit pa nikotinë;  
1.18. Nikotinë - alkaloidi i cili gjendet në duhan dhe ka veprim helmues në 

sistemin nervor autonom;  
1.19. Monoksid karboni - gazi toksik që është pjesë përbërëse e tymit të duhanit;  
1.20. Subjekt-et - personi fizik apo juridik, të cilët merren me prodhimin, 

grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit;  
1.21. Banderola - pulla fiskale që i ngjitet çdo njësie të zakonshme të 

prodhimeve të duhanit, si dëshmi e pagesës së akcizës;  
1.22. MBPZHR - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural;  
1.23. AUV - Agjencia për Ushqim dhe Veterinari;  
1.24. MTI - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.25. MF - Ministria e Financave.  
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KREU II 
PRODHIMI I DUHANIT 

 
Neni 4 

Regjistrimi dhe licencimi 
 
1. Të gjithë prodhuesit e duhanit, duhet të regjistrohen në regjistrin zyrtar të 

MBPZHR-së.  
2. Të gjithë grumbulluesit dhe përpunuesit industrial të duhanit, duhet të licencohen 

në MBPZHR-së.  
3. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së licencës nga paragrafi 2 i këtij neni 

e përcakton me akt nënligjor MBPZHR. 
 

Neni 5 
Lidhja e kontratës 

 
1. Subjektet me rastin e lidhjes së kontratës në formë të shkruar për prodhimin dhe 

grumbullimin e duhanit me koperuesit, prodhuesit, obligohen që të paraqesin 
prodhimin e planifikuar të duhanit të vitit prodhues më së voni deri më 31 mars të 
vitit vijues në MBPZHR.  

2. Subjekteve nga paragrafi 1. i këtij neni MBPZHR-ja i lëshon licencë për të gjitha 
ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitar ku prodhohet duhani.  

3. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së licencës nga paragrafi 2. i këtij 
neni MBPZHR e përcakton me akt nënligjor.  

 
Neni 6 

Farërat dhe materiali fidanor 
 
Farërat dhe materiali fidanor i duhanit shpërndahet nga subjektet pas dëshmimit me 
certifikatën fitosanitare dhe dokumenteve përcjellëse. 
 

Neni 7 
Prodhimi i farës së certifikuar 

 
Për prodhimin e fidanëve të duhanit, përdorën vetëm farërat që janë prodhuar dhe 
certifikuar në pajtim me legjislacionin në fuqi për prodhimin e farërave bujqësore të 
vendit dhe të vendeve të jashtme. 
 

Neni 8 
Deklarimi 

 
1. Prodhuesit e duhanit, në fillim të vitit, deri më 30 qershor, bëjnë deklarimin me 

shkrim, në MBPZHR-së, me të dhënat faktike për vendin e prodhimit, sipërfaqen, 
tipin, llojin, klasën dhe prodhimin e planifikuar të duhanit.  

2. Regjistri i prodhuesve të duhanit dhe i sipërfaqeve të kultivuara me këtë kulturë 
mbahet në MBPZHR.  
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3. Prodhuesit regjistrojnë tipet dhe klasën e duhanit në regjistrin e MBPZHR-së.  
4. Tipin, llojin, klasën dhe kriteret për vlerësimin e duhanit, përmbajtja dhe puna e 

Komisioneve profesionale, përcaktohet me akt nënligjor nga MBPZHR.  
 

KREU III 
KONTRATA PËR PRODHIMIN DHE GRUMBULLIMIN E DUHANIT 

 
Neni 9 

Forma e kontratës 
 
1. Për prodhimin e duhanit, prodhuesi lidh kontratë me shkrim me grumbulluesin, ose 

përpunuesin e duhanit.  
2. Për prodhimin dhe grumbullimin e duhanit brenda një sezone, prodhuesi për të 

njëjtin prodhim, nuk mund të lidh kontratë me më tepër se një grumbullues të 
licencuar nga MBPZHR-së.  

3. Grumbulluesi nuk mund të lidh kontratë për sasitë e duhanit, për të cilat prodhuesi 
ka lidhur kontratë me grumbulluesin tjetër brenda një sezone prodhuese për të 
njëjtin prodhim. 

 
Neni 10 

Regjistrimi 
 
Çdo grumbullues i duhanit, duhet të vërteton me vulë sasinë e kontraktuar dhe numrin 
e kontratës në regjistrin e vërtetuar të prodhuesit të duhanit. 
 

Neni 11 
Të dhënat 

 
Të dhënat për duhanin e grumbulluar, në sasi dhe cilësi, deklarohen nga grumbulluesi 
dhe regjistrohen në regjistrin e MBPZHR-së. 
 

KREU IV 
PËRPUNIMI INDUSTRIAL I DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ 

 
Neni 12 

Përpunimi industrial 
 
1. Përpunimi industrial i duhanit, deri në finalizim kryhet nga subjektet, vendor dhe të 

huaj, të pajisur me licencë përpunimi nga MBPZHR-ja.  
2. Licenca nga paragrafi 1. i këtij neni u jepet subjekteve, vendor dhe të huaj, që i 

plotësojnë kushtet teknike dhe teknologjike për përpunimin industrial të duhanit 
dhe produkteve të tij.  

3. Kriteret, mënyra dhe forma e dhënies së licencës nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni 
përcaktohen me akt nënligjor nga MBPZHR-së.  
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KREU V 
TREGTIMI I DUHANIT 

 
Neni 13 

Duhani dhe produktet e duhanit 
 
Duhani dhe produktet e duhanit të fermentuar të grirë tregtohen të paketuar varësisht 
nga specifikat e tipit të produktit të tij. 
 

Neni 14 
Tregtimi i duhanit të tharë 

 
1. Prodhuesi tregton duhanin e tharë të përgatitur në vargje – dengje dhe produkteve 

tjera si dhe duhanin e freskët të tipit virgjinia.  
2. Ndalohet eksporti i duhanit të pa fermentuar dhe të pa përpunuar.  
 

Neni 15 
Etiketa 

 
1. Produktet e duhanit për qarkullim në tregun e Kosovës, duhet të përmbajnë 

etiketën me të dhënat për përmbajtjen e katranit, nikotinës dhe monoksidit të 
karbonit të përcaktuara sipas Ligjit Nr.02/L-36 për duhan dhe standardeve të 
Bashkësisë Evropiane. 

2. Produktet e duhanit të cilat importohen nga vende anëtare të BE-së, mund të 
përmbajnë të shënuar ose emrin dhe adresën e prodhuesit, ose emrin e prodhuesit 
dhe shënimin “prodhuar në BE”. Importuesi i produkteve të duhanit sipas këtij 
paragrafi nuk përjashtohet nga detyrimi për të paraqitur pranë MTI deklaracionin e 
saktë të produkteve të importuara, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e 
Konsumatorit.  

3. Produktet nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të përmbajnë banderolën e ngjitur në 
vendin e dukshëm në ambalazhin në brendi të paketimit të tejdukshëm dhe të 
përmbajnë të dhëna në përputhje me Ligjin për duhanin.  

 
KREU VI 

NDALIMI I TREGTIMIT TE DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ 
 

Neni 16 
Ndalimi 

 
1. Ndalohet tregtimi i duhanit dhe i produkteve të tij në treg, nëse:  

1.1. kryhet nga subjektet e pa licencuar;  
1.2. duhani apo produktet e tij me defekte ulin cilësinë përdoruese;  
1.3. duhani është i grirë por i pa paketuar;  
1.4. nuk ka etiketën dhe nuk kanë të dhëna, si përcaktohen në Ligjin për 

Duhanin.  
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KREU VII 
LICENCIMI I SUBJEKTEVE QË TREGTOJNË DUHANIN 

DHE PRODUKTET E TIJ 
 

Neni 17 
Licencimi 

 
1. Subjektet që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij pajisen me 

licencën përkatëse për ushtrimin e këtij aktiviteti nga MTI.  
2. Asnjë subjekt, vendor apo i huaj nuk mund të tregtoje duhanin apo produktet e tij 

pa u pajisur me licencën përkatëse.  
3. Subjektet që zhvillojnë aktivitete tregtare, pasi të jenë të regjistruar në MTI sipas 

këtij ligji, duhet të aplikojnë për lejen e importit të duhanit dhe produkteve të tij në 
AUV.  

4. Kriteret dhe kushtet për dhënien e licencës së subjekteve që zhvillojnë aktivitete të 
biznesit nga paragrafi 3. i këtij neni rregullohen me akt nënligjor nga MTI.  

 
Neni 18 

Ndalimi i veprimtarisë 
 
1. Kur subjekti nuk i përmbahet zbatimit të dispozitave procedurale të këtij ligji, 

mund ti merret licenca për tregtimin dhe prodhimin e duhanit nga MTI.  
2. Nëse subjekti dënohet për kontrabandë me tregtimin e duhanit dhe prodhimeve të 

tij, MTI i merr licencën dhe ndalon përherë aktivitetin për import dhe eksport të 
prodhimeve të duhanit.  

3. Nëse subjekti nga paragrafi 1. i këtij neni është recidivist, mund ti ndalohet 
ushtrimi i kësaj veprimtarie. 

 
KREU VIII 

SHITJA ME PAKICË 
 

Neni 19 
Vendet për shitje për pakicë 

 
1. Shitja me pakicë ushtrohet në vende të caktuara në përputhje me legjislacionin në 

fuqi.  
2. Ndalohet dhe sanksionohet shitja e duhanit nga të miturit dhe për të mitur.  
 

Neni 20 
Përcaktimi i çmimeve 

 
Çmimet e shitjes me pakicë të produkteve të duhanit, që shiten në treg, përcaktohen në 
pajtim me parimet e tregut të lirë. 
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Neni 21 
Regjistrimi i markës tregtare dhe deklaracioni i mallit 

 
1. Produktet e duhanit që prodhohen dhe tregtohen në Kosovë, mund ta mbrojnë 

markën tregtare sipas Ligji Nr.02/L-54 për Markat Tregtare.  
2. Në produktet e prodhuara dhe tregtuara të duhanit në Kosovë, duhet të vendoset 

etiketa e mallit në të cilin prodhuesi, importuesi, distributori dhe shitësi obligohet 
t’i siguroi konsumatorit të dhënat përkatëse për atë mall.  

3. Produktet e duhanit qe prodhohen në Kosove, duhet të jenë të shoqëruara me 
deklaratën e mallit e cila përmban: Emrin e mallit, llojin, origjinën, importuesin, 
eksportuesin, distributorin, njësia matëse, data e prodhimit dhe adresa, selia dhe 
numri i telefonit të prodhuesit, importuesit, eksportuesit dhe distributorit.  

 
Neni 22 

Dokumentacioni 
 
1. Produktet e duhanit nga neni 21 paragrafi 3. i këtij ligji, kur transportohen nëpër 

hapësirat doganore të Kosovës, duhet të jenë të shoqëruara me dokumente 
përkatëse doganore si dhe dokumente tjera nga të cilat shihet se ato produkte janë 
të parapara për eksport dhe me dokumente prej nga janë marrë.  

2. Në zonat doganore të Kosovës, në shitoret e lira doganore, në depot e furnizimit 
dhe në zonat e lira, nuk është e lejuar shitja e produkteve të duhanit, transporti i 
tyre pa dokumente prej nga janë marrë, përkatësisht të eksportohen, e as të blihen, 
nëse nuk janë të shënjuara me marka kontrolli.  

 
Neni 23 

Banderolat 
 
1. Prodhuesit e produkteve të duhanit janë të obliguar t’a paraqesin kërkesën me 

shkrim për shtypjen e banderolave pranë MF-ve.  
2. Vendosja pa autorizim apo falsifikimi i banderolës konsiderohet vepër penale dhe 

sanksionohet sipas legjislacionit në fuqi.  
 

Neni 24 
Garancitë bankare 

 
Prodhuesit, eksportuesit dhe importuesit, eksportuesit e produkteve të duhanit të cilët i 
marrin për herë të parë banderolat janë të obliguar ta japin garancinë bankare apo 
ndonjë instrument tjetër me të cilin sigurohet pagesa e të gjitha obligimeve fiskale për 
produktet e duhanit. 
 

Neni 25 
Evidentimi 

 
1. Subjektet të cilët prodhojnë, grumbullojnë, eksportojnë, importojnë dhe tregtojnë 

produkte të duhanit janë të obliguar të mbajnë evidenca ditore për prodhimin, 
qarkullimin dhe gjendjen e tyre.  
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2. Në faturë për produktet e duhanit të parapara për eksport, duhet shënuar numrin 
dhe datën e lejes për eksport.  

 
Neni 26 

Raportet 
 
1. Importuesit janë të obliguar t’i hartojnë dhe t’ia paraqesin MF-ve raportet mujore 

dhe vjetore për importimin, eksportimin e produkteve të duhanit, për stoqet në 
depot doganore, shitjen në shitoret e lira doganore, depot e furnizimit dhe zonat e 
lira si dhe për shitjet brenda vendit.  

2. Subjektet afariste, deri në fund të muajit për muajin paraprak, duhet t’ia paraqesin 
MF-ve raportin me kopjet e dokumenteve të eksportit, nga të cilat shihet se në cilin 
pikë të vendkalimit kufitar produktet e duhanit kanë dalë nga Kosova.  

 
Neni 27 

Reklamimi 
 
Ndalohet reklamimi dhe promovimi publik i çdo forme të tregtimit të duhanit dhe 
prodhimeve të tij. 
 

Neni 28 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në bazë të tij, bëhet 
përmes Inspekcionit fitosanitar, dhe Inspektoratit të tregut sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 29 
Inspekcioni fitosanitar 

 
1. Inspeksioni fitosanitar merr Vendim me të cilin e ndalon prodhimin dhe 

qarkullimin e duhanit nëse:  
1.1. konstaton se grumbulluesi para se të lidh kontratë për prodhim nuk e paraqet 

prodhimin e duhanit të vitit prodhues në MBPZHR sipas nenit 4 të këtij 
ligji;  

1.2. prodhuesi i duhanit nuk përdor farërat që janë prodhuar dhe certifikuar sipas 
legjislacionit në fuqi për prodhimin e farërave bujqësore sipas nenit 6 të 
këtij ligji;  

1.3. konstaton se prodhuesi i duhanit bënë prodhimin e duhanit pa lidhur 
kontratë për prodhimin dhe grumbullimin e duhanit me grumbulluesin sipas 
nenit 9 të këtij ligji;  

1.4. grumbulluesi i duhanit nuk e deklaron sasinë dhe vlerën e tij sipas regjistrit 
të regjistruar në MBPZHR sipas nenit 11 të këtij ligji.  

1.5. përpunimi industrial dhe grumbullimi i duhanit kryhet nga subjektet të pa 
licencuara sipas nenit 12 të këtij ligji.  
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Neni 30 
Inspektori i tregut 

 
1. Inspektorati i tregut merr vendim për ndalimin e tregtimit të produkteve të duhanit 

nëse:  
1.1. janë në tregun e Kosovës dhe nuk e posedojnë etiketën për përmbajtjen e 

duhanit në bazë të nenit 15 të këtij ligji;  
1.2. subjektet që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij që nuk janë 

të pajisur me licencë për ushtrimin e kësaj veprimtarie sipas nenit 17 të këtij 
ligji;  

1.3. produktet e duhanit që prodhohen dhe tregtohen, nuk i posedojnë të dhënat 
për markën tregtare sipas nenit 21 të këtij ligji.  

 
Neni 31 

Qasja e inspektorit në dokumentacion 
 
Prodhuesit, grumbulluesit, përpunuesit dhe tregtuesit e duhanit dhe produkteve të tyre 
kanë për detyrë që inspektorit përkatës ti mundësojnë kryerjen e detyrës dhe ti ofrojnë 
të dhënat dhe informatat e nevojshme si dhe qasje të lirë në regjistrat dhe 
dokumentacion relevant. 
 

Neni 32 
Ankesa 

 
1. Kundër vendimit të inspektorit nga neni 29 dhe 30 të këtij ligji, mund të paraqitet 

ankesë me shkrim udhëheqësit të inspektoratit përkatës, në afat prej 
pesëmbëdhjetë(15) ditësh nga dita e pranimit të vendimit.  

2. Përgjigjja në ankesën e paraqitur nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të jepet me 
shkrim në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  

3. Kundër vendimit të udhëheqësit të inspektorit përkatës, pala mund të paraqes padi 
në Gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  

 
KREU IX 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 33 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë prej tremijë (3.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dënohet për 

kundërvajtje subjekti fizik përkatësisht juridik, nëse: 
1.1. nuk e përdorë fidanët-farërat që janë prodhuar dhe certifikuar sipas 

legjislacionit në fuqi për prodhimin e farërave bujqësore të vendit dhe nuk 
janë të regjistruara sipas nenit 6 të këtij ligji;  

1.2. të dhënat për duhanin e tregtuar në sasi dhe cilësi nuk janë deklaruar nga 
grumbulluesi dhe nuk janë të regjistruar në regjistrin e MBPZHR-së sipas 
nenit 11 të këtij ligji;  
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1.3. nuk është i pajisur me licencë për tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij 
sipas nenit 17 të këtij ligji;  

1.4. vepron në kundërshtim me nenin 31 të këtij ligji.  
2. Me gjobë prej treqind (300) deri në pesëqind (500) Euro për kundërvajtje nga 

paragrafi 1. i këtij neni, dënohet edhe subjekti përgjegjës i personit juridik.  
3. Me gjobë prej pesëqind (500) deri në pesëmijë (5.000) Euro për kundërvajtje 

dënohet personi fizik - juridik, nëse:  
3.1. nuk është i regjistruar në regjistrin e duhanit të cilin e mbanë MBPZHR-ja 

sipas nenit 12 të këtij ligji;  
3.2. nuk përmban etiketën me të dhënat për përmbajtjen e katranit dhe nikotinës 

sipas nenit 15 të këtij ligji;  
3.3. subjektet nuk janë të pajisura me licencë dhe leje të importit apo eksportit të 

produkteve të duhanit sipas nenit 17 të këtij ligji.  
3.4. produktet e duhanit që prodhohen dhe tregtohen nuk i posedojnë të dhënat 

për regjistrimin e markës tregtare, deklaracionin dhe shenjen e kontrollit 
sipas nenit 21 të këtij ligji.  

4. Me gjobë prej dyqind (200) deri në pesëqind (500) Euro dënohet subjekti fizik dhe 
juridik, nëse:  
4.1. nuk i paraqet në MBPZHR të dhënat faktike për vendin e prodhimit, 

sipërfaqen, llojin, tipin, dhe prodhimin e planifikuar të duhanit sipas nenit 8 
të këtij ligji;  

4.2. merret me prodhimin e duhanit pa lidhur kontratë për prodhimin dhe 
grumbullimin e duhanit me grumbulluesin sipas nenit 9 të këtij ligji;  

4.3. nuk paraqet Raportet mujore dhe vjetore për importin dhe eksportin e 
produkteve të duhanit sipas nenit 26 të këtij ligji.  

 
Neni 34 

Masat mbrojtëse 
 
Përveç dënimit për kundërvajtje nga neni 33 i këtij ligji, subjektit mund ti shqiptohet 
masa mbrojtëse konfiskimi i duhanit dhe produkteve të tij që është përdorë për kryerjen 
e kundërvajtjes si dhe masa mbrojtëse për konfiskimin e pasurisë e cila është arritur si 
rezultat i kundërvajtjes. 
 

Neni 35 
Pagesat dhe të hyrat 

 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga zbatimi i dispozitave ndëshkuese të këtij ligji si dhe të 
hyrat nga taksat, derdhen në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 
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KREU X 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 36 
Zbatimi 

 
Për zbatimin e këtij ligji obligohet MBPZHR, dhe MTI për nxjerrjen e akteve 
nënligjore në afat prej dymbëdhjetë (12) muajve, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 37 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat e Ligjit mbi duhanin (Gazeta 
Zyrtare e KSAK nr.39/72) si dhe dispozitat e ligjeve të tjera që janë në kundërshtim me 
këtë ligj. 
 

Neni 38 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hynë në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-041 
21 tetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-048-2011, datë 15.11.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 26 / 25 NËNTOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-176 
PËR TURIZMIN 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR TURIZMIN 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me ketë ligj përcaktohet baza ligjore dhe korniza institucionale, parimet dhe rregullat 
për zhvillimin dhe promovimin e turizmit, vendosja dhe zhvillimi i standardeve të 
shërbimeve turistike. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj rregullon marrëdhëniet ndërmjet institucioneve publike dhe subjekteve private, 
personave fizik dhe juridik, vendor ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari turistike, 
përcakton të drejtat dhe detyrimet e subjekteve pjesëmarrësve në fushën e turizmit në 
përputhje me standardet e përcaktuara më legjislacionin në fuqi 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministria - Ministrinë përkatëse për turizëm;  
1.2. Ministër - Ministri i Ministrisë përkatëse për turizëm; 
1.3. Veprimtaria turistike – çdo veprimtari apo shërbim që ofrohet nga 

subjekte të autorizuara në fushën e turizmit dhe hotelerisë. 
1.4. Shërbimet turistike – shërbimet që u ofrohen turistëve nga subjektet 

turistike;  
1.5. Sistem i vlerësimit të akomodimit – Sistemi i vlerësimit të cilësisë së 

akomodimit; 
1.6. Katalog – Lista e bizneseve të regjistruara në Njësinë përkatëse 

organizative për turizëm; 
1.7. Identifikimi grafik – simbolet unike, tregues i regjistrimit në njësinë 

përkatëse organizative për Turizëm; 
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1.8. Standard ndërkombëtar – standard i cili është adoptuar nga një 
Organizatë ndërkombëtare standardizimi dhe që i është vënë në përdorim 
publikut; 

1.9. Subjekt turistik – personi fizik ose juridik i angazhuar në veprimtari 
turistike.  

1.10. Agjencia turistike organizatore - agjenci turistike që organizon paketë 
aranzhmanin turistik dhe paketa udhëtimesh qoftë drejtpërdrejtë, qoftë 
përmes ndërmjetësuesve/agjentëve të saj;  

1.11. Agjencia turistike ndërmjetësuese - agjenci turistike që shet ose blen 
paketë aranzhmanin që ka përpiluar organizatori i udhëtimit ose që ofron 
shërbime të tjera ndërmjetësimi të përcaktuara me këtë ligj;  

1.12. Njësi akomoduese - subjekte hoteliere të cilat ofrojnë shërbime të 
akomodimit dhe të fjetjes;  

1.13. Njësi jo akomoduese - subjekte hoteliere të cilat ofrojnë shërbime ushqimi 
dhe pije por jo akomodim;  

1.14. Pronar i njësive akomoduese – personi fizik ose juridik që zotëron, është 
pronar i autorizuar ose qiramarrës i një njësie akomoduese.;  

1.15. Restorant - objekt i cili ofron shërbimet e furnizimit me ushqim, ku qëllimi 
kryesor është shitja e ushqimit, pijeve për konsum, jashtë ose brenda lokalit, 
me shërbim tavoline ose banaku; 

1.16. Hoteli - objekti që ka jo më pak se gjashtë (6) dhoma për akomodim duke 
përfshirë ushqimin dhe fjetjen.  

1.17. Moteli – objekti i destinuar kryesisht për pushim dhe ndalim të personave të 
motorizuar, për furnizim me ushqim, pije si dhe shërbime tjera. Objektet 
ndërtohen jashtë qendrave të banuara, pranë rrugëve automobilistike dhe 
ofrojnë këto shërbime shtesë pos vendosjes;  

1.18. Hostelet/bujtinat - ofrojnë strehim me buxhet te ulet, ku mysafiret mund te 
marrin me qira një krevat, ndajnë banjën, dhomën e ndejës dhe kuzhinën;  

1.19. Fshat turistik - një strukturë e organizuar në formë fshati, me përqendrim 
të burimeve turistike, i klasifikuar në përputhje me standardet e miratuara 
për zhvillimin e turizmit e që gëzon privilegje të caktuara, sipas dispozitave 
të këtij ligji;  

1.20. Kampet - vende të hapura në të cilat vendosja behët në tenda, kamp-
shtëpiza si dhe kamp-karroceri;  

1.21. Pansioni - shërbim në objekt hotelier i cili përfshinë shërbime të ushqimit 
dhe pijeve;  

1.22. Kompleks turistik - një kompleks ndërtesash, të grupuara, si apartamente, 
vila, studio, ndërtesa të vogla me dy kate, që ofron për klientët akomodim 
dhe shërbime ndihmëse;  

1.23. Turizëm – veprimtari e personave që udhëtojnë dhe qëndrojnë në vende 
jashtë mjedisit të tyre të zakonshëm për jo më shumë se një (1) vit radhazi 
për argëtim, punë dhe qëllime të tjera, që nuk lidhen me ushtrimin e ndonjë 
veprimtarie;  

1.24. Turist – vizitorë udhëtimi i të cilit përfshin një qëndrim gjatë natës.  
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Neni 4 
Parimet 

 
Parimet e këtij ligji janë, efikasiteti ekonomik, investimi në fushën e turizmit, 
regjistrimin vullnetar, ruajtja e trashëgimisë kulturore, mbrojtja e ambientit, dhe 
mbrojtja e konsumatorit. 
 

Neni 5 
Detyrat dhe përgjegjësit e njësisë përkatëse organizative për turizëm 

 
1. Njësia përkatëse organizative për turizëm është në kuadër të Ministrisë dhe është 

përgjegjëse për turizëm.  
2. Detyrat, përgjegjësitë, organizimi dhe funksionimi i njësisë përkatëse organizative 

për Turizëm rregullohet me akt nënligjor për organizimin dhe strukturimin e 
brendshëm të Ministrisë.  

 
Neni 6 

Regjistrimi Vullnetar në Njësinë përkatëse organizative për Turizëm 
 
1. Të gjithë personat fizik dhe juridik, që merren me ushtrimin e veprimtarisë në 

fushën e turizmit mund të regjistrohen vullnetarisht në Njësinë përkatëse 
organizative për turizëm.  

2. Njësia përkatëse organizative për turizëm i publikon kërkesat për regjistrim.  
3. Dokumentet e regjistrimit dhe dorëzimi i tyre mund të bëhet edhe në formën 

elektronike.  
4. Dëshmia e anëtarësimit lëshohet nga Njësia përkatëse organizative për turizëm.  
5. Aplikuesi pajtohet me kodin e etikës të hartuar nga Këshilli i turizmit të Kosovës 

para se të marrin dëshminë e tyre të regjistrimit.  
6. Në rast të refuzimit për regjistrim, aplikuesi do të njoftohet me një arsyetim me 

shkrim për refuzimin e regjistrimit.  
7. Njësia përkatëse organizative për turizëm dhe Këshilli i turizmit të Kosovës do të 

kenë një identifikim grafik ose logo që të regjistruarit do të jenë të autorizuar për t'i 
përdorur pas regjistrimit.  

8. Të regjistruarit mund të përdorin logon në të gjitha materialet e tyre me qellim te 
promovimit te veprimtarisë turistike.  

9. Njësia përkatëse organizative për turizëm do të mbajë listën e të regjistruarve ku 
përshkruhet emri i tyre, adresa, dhe shërbimet që ofrohen.  

10. Njësia përkatëse organizative për turizëm do të publikojë këtë listë në faqen e saj 
zyrtare.  

 
Neni 7 

Revokimi i regjistrimit 
 
1. Regjistrimi mund të revokohet në këto raste:  

1.1. shkeljes së kodit të etikës;  
1.2. keqpërdorimit të logos ose identifikimit grafik të Ministrisë dhe Këshillit të 

turizmit të Kosovës;  
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1.3. shuarja e biznesit.  
2. Ministria nxjerr akte nënligjor me të cilin rregullohen procedura e revokimit të 

regjistrimit.  
 

Neni 8 
Krijimi i sistemit të Kategorizimit 

 
1. Ministria në bashkëpunim me Këshillin e turizmit të Kosovës zhvillon sistemin 

vullnetar për kategorizimin e akomodimeve në bazë të standardeve, në përputhje 
me një sistem vlerësimi ndërkombëtar që është në dispozicion për të regjistruarit.  

2. Ministria nxjerr akte nënligjor me të cilin rregullohet zhvillimi i sistemit të 
vlerësimit të akomodimit.  

 
Neni 9 

Regjistri i kategorizimeve 
 
1. Ministria do të mbajë regjistrin e kategorive të përcaktuara sipas natyrës së 

akomodimit dhe vlerësimit.  
2. Ministria me akt nënligjor përcakton kushtët për përmbajtjen e regjistrit të 

kategorizimeve.  
 

Neni 10 
Katalogu i kategorizimeve 

 
1. Njësia përkatëse organizative për turizëm do të mbajë një katalog të akomodimeve 

të vlerësuara që është i nën-ndarë sipas natyrës së akomodimit dhe vlerësimit. 
Brenda nën-ndarjeve, akomodimet do të organizohen sipas rendit alfabetik.  

2. Ministria me akt nënligjor përcakton përmbajtjen e katalogut të akomodimeve.  
 

Neni 11 
Përdorimi i kategorizimit 

 
1. Të regjistruarit e kategorizuar mund të përdorin kategorizimin e tyre në të gjitha 

dokumentet dhe materialet promovuese.  
2. Të regjistruarit të cilët e keqpërdorin kategorizimin e tyre janë ligjërisht përgjegjës 

dhe mund të humbasin regjistrimin e tyre.  
3. Të regjistruarit mund të bëjnë publike kriteret në të cilat është i bazuar vlerësimi i 

tyre dhe faktorët që kanë hyrë në vlerësimin e tyre.  
 

Neni 12 
Mbrojtja e Sistemit të Kategorizimit 

 
1. Sistemi i kategorizimit do të jetë në dispozicion vetëm për të regjistruarit në 

Ministri.  
2. Të regjistruarit që humbasin regjistrimin e tyre do të kenë pesëmbëdhjetë (15) ditë 

për të hequr vlerësimin e tyre të caktuar nga materiali, reklamat dhe lokalet afariste 
të tyre.  
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3. Përdoruesit e paautorizuar të sistemit të kategorizimit janë ligjërisht përgjegjës në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 13 

Ushtrimi i veprimtarisë turistike 
 
Të gjitha subjektet afariste që ofrojnë shërbime turistike duhet të i përmbushin 
detyrimet e tyre ndaj konsumatorëve në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe 
legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 14 
Paketa turistike 

 
1. Paketa turistike është një kombinim i parapërgatitur shërbimesh që shitet ose 

ofrohet për shitje dhe mbulon një periudhë për më shumë se njëzet e katër (24) orë 
ose përfshin një natë akomodimi.  

2. Paketa turistike përbëhet prej jo më pak se dy prej shërbimeve të mëposhtme:  
2.1. transporti;  
2.2. akomodimi;  
2.3. shërbime të tjera të pavarura nga transporti dhe akomodimi dhe që përbëjnë 

një pjesë të konsiderueshme të paketës që do të përfshihen në këtë 
kombinim.  

3. Kur organizatori ofron për shitje paketën turistike, ajo (paketa) duhet ti ofrohet 
blerësit/konsumatorit e përpiluar në materiale reklamuese dhe njëherit duhet të 
plotësoj të gjitha kushtet e programit të udhëtimit të parapara me ketë ligj.  

4. Çdo çështje shpjeguese në lidhje me paketën turistike të ofruar nga organizatori 
apo ndërmjetësuesi nuk duhet të përmbaj informatë të pasaktë dhe qorientuese kur 
ka të bëjë me çmimin ose kushtet tjera që ndërlidhen me kontratën.  

 
Neni 15 

Programi i udhëtimit i paketës turistike 
 
1. Materiali reklamues i cili i ofrohet konsumatorit, në formë fizike apo elektronike 

ku përshkruhet programi i udhëtimit për paketën turistike duhet të tregoj në mënyrë 
të lexueshme, të kuptueshme dhe të saktë çmimin dhe informatat adekuate në 
lidhje me: 
1.1. emrin dhe adresën e agjencisë turistike – organizatore;  
1.2. vendin, datën dhe kohën e nisjes dhe kthimit të udhëtimit;  
1.3. destinacionin, periudhën e qëndrimit, detajet tjera nëse udhëtimi është i 

ndarë në pjesë, mënyrën e udhëtimit, karakteristikat dhe kategoritë e llojit të 
transportit te përdorur;  

1.4. llojin e akomodimit, vendndodhjen, kategorinë ose shkallën e rehatisë dhe 
karakteristikat kryesore të tij si dhe klasifikimin e tij turistik;  

1.5. koha e ushqimit;  
1.6. itinerarin;  
1.7. informacione të përgjithshme mbi kërkesat për pasaporta dhe viza dhe 

formalitetet shëndetësore të nevojshme për udhëtim dhe qëndrim; 
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1.8. shumën monetare ose përqindjen e çmimit që duhet paguar në llogari, si dhe 
orarin për pagesën e bilancit;  

1.9. në qoftë se numri minimal i personave është i nevojshëm për organizimin e 
paketës, dhe nëse po, te dihet dhe potencohet data e fundit për te informuar 
konsumatorin me rastin e anulimit;  

1.10. të dhënat e përfshira në materialin reklamues janë të detyrueshme për 
organizatorin ose ndërmjetësuesin, përveç nëse:  
1.10.1. ndryshimet në veçoritë e tilla janë komunikuar në mënyrë të qartë te 

konsumatori para lidhjes së kontratës, në të cilin rast në mënyrë 
specifike do të jenë të theksuara në materialin e reklamës;  

1.10.2. ndryshimet kanë ndodhur më vonë pas arritjes se marrëveshjeje mes 
palëve në kontratë.  

 
Neni 16 

Kushtet tjera të paketës turistike 
 
1. Organizatori apo ndërmjetësuesi duhet t’i sigurojë konsumatorit me shkrim ose 

ndonjë formë tjetër të përshtatshme, para se të lidhet kontrata, informacionin e 
përgjithshëm mbi pasaporta dhe kërkesat e aplikueshme për viza dhe në veçanti për 
periudhën e marrjes së tyre, si dhe informacion për formalitetet shëndetësore të 
nevojshme mbi udhëtimin dhe qëndrimin.  

2. Organizatori ose ndërmjetësuesi duhet të siguroj konsumatorin me shkrim ose 
ndonjë formë tjetër të përshtatshme, informacionin e mëposhtëm në kohë të 
mjaftueshme para fillimit të udhëtimit:  
2.1. për kohën dhe vendin e ndalesave të ndërmjetme dhe lidhjet e transportit, si 

dhe detajet e vendit që është paraparë për udhëtarin gjatë udhëtimit;  
2.2. emrin, adresën dhe numrin e telefonit të organizatorit ose ndërmjetësuesit 

apo përfaqësuesit, ose në mungesën e tyre, të agjencive lokale në ndihmën e 
të cilit/ve një konsumator në vështirësi mund të telefonon;  

2.3. në mungesën e këtyre përfaqësueseve, konsumatori duhet gjithsesi të pajiset 
me një numër të telefonit të urgjencës apo ndonjë informacion tjetër që do t'i 
mundësojë atij të kontaktoj organizatorin ose ndërmjetësuesin ne rast 
nevoje;  

2.4. përgjatë udhëtimeve ose qëndrimit jashtë vendit për të miturit, duhet 
njoftuar dhe bërë të mundur kontakt të drejtpërdrejtë në mes të prindit ose 
kujdestarin me fëmijën ose personin përgjegjës në vendin e qëndrimit të 
fëmijës;  

2.5. informacionin mbi polisën e sigurimit për të mbuluar koston e anulimit të 
udhëtimit nga ana e konsumatorit ose koston e asistencës, përfshirë 
zhdëmtimin, në rast aksidenti ose sëmundje.  

 
Neni 17 

Kontrata e udhëtimit mbi paketën turistike 
 
1. Duke mos paragjykuar Ligjin përkatës për detyrime, kontrata udhëtimit mbi 

paketën turistike duhet të përmbajë së paku elementet e listuara më poshtë: 
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1.1. destinacionin e udhëtimit, periudhën e qëndrimit dhe datat e udhëtimit;  
1.2. mjetet, karakteristikat dhe kategoritë e transportit që do të përdoren, datat, 

kohën dhe pikat e nisjes dhe të kthimit;  
1.3. kur paketa përfshin akomodimin, vendndodhjen e akomodimit, përfshirë 

kategorinë turistike, karakteristikat tjera kryesore dhe planin e vakteve ushqimore;  
1.4. nëse numri i vendeve për një paketë është i kufizuar për një numër minimal 

të personave, është e nevojshme dhe duhet informuar konsumatorin për 
afatin e fundit në rast se vjen të anulimi;  

1.5. itinerarin;  
1.6. me rastin kur ka vizita, ekskursione apo shërbimet e tjera janë të përfshira 

në çmimin e përgjithshëm, gjithsesi duhet njoftuar konsumatorin;  
1.7. emrin dhe adresën e organizatorit/ndërmjetësuesit dhe kur është e nevoj-

shme edhe të ofruesit të sigurimit;  
1.8. çmimin e paketës, njoftimin për mundësinë e rishikimit të çmimeve dhe 

njoftim për secilin obligim, taks apo pagës për shërbime të caktuara (aterim, 
hyrje apo dalje nga portet, taksa turistike) kostoja e te cilave nuk është 
përfshi brenda paketës;  

1.9. orarin e pagesës dhe mënyrën e pagesës;  
1.10. kërkesa të veçanta të cilat konsumatori i ka komunikuar organizatorit/ 

ndërmjetësuesit në rastin kur është bërë rezervimi dhe palët e përfshira janë 
pajtuar;  

1.11. periudha brenda të cilës konsumatori duhet të bëjë ndonjë ankesë në lidhje me 
dështimin rreth realizimit apo të një përformance jo të duhur të kontratës;  

1.12. të gjitha kushtet e kontratës duhet të paraqiten në formë të shkruar apo 
formë tjetër që është e kuptueshme dhe e kapshme për konsumatorin dhe 
duhet t’i komunikohen atij përpara lidhjes së kontratës. Konsumatorit duhet 
ti dorëzohet një kopje e këtyre kushteve;  

1.13. këto kushte nuk përjashtojnë rastet e rezervimeve apo kontrata që bëhen në 
minutën së fundit.  

2. Në rastin kur konsumatori has në pengesa gjatë procedimit me paketën, ai mund të 
transferoj rezervimin e tij, pasi ti ketë dhënë organizatorit ose ndërmjetësuesit 
paraprakisht një njoftim të arsyeshëm për qëllimin e tij para nisjes, te një personi i 
cili plotëson të gjitha kushtet e zbatueshme për paketë.  

3. Transferuesi i paketës dhe pranuesi i transferimit do të jenë bashkërisht dhe 
individualisht përgjegjës ndaj organizatorit apo ndërmjetësuesit në kontratë për 
pagesën e bilancit dhe për shkak të çdo kostoje shtesë që rrjedh nga transferimi i tillë.  

4. Çmimet e përcaktuara në kontratë nuk do t'i nënshtrohen rishikimit, përjashtuar 
rastet kur kontrata shprehimisht parashikon mundësinë e rishikimit dhe konstaton 
pikërisht se si çmimi i rishikuar duhet llogaritur. Variacionet janë te lejuara vetëm 
me rastin kur behet fjalë për:  
4.1. shpenzimet e transportit, duke përfshirë koston e karburantit;  
4.2. detyrimet, taksat ose tarifat e ngarkuara për shërbime të caktuara, si taksat e 

aterimit, taksat e ngarkimit dhe zbarkimit në porte dhe aeroporte;  
4.3. kurset e këmbimit aplikuar në paketë të veçantë.  

5. Gjatë njëzet (20) ditëve para datës së përcaktuar të nisjes, çmimi i deklaruar në 
kontratë nuk duhet të ngritët.  
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6. Nëse organizatori konstaton para nisjes se, ai është detyruar të ndryshojë ndjeshëm 
ndonjë prej kushteve thelbësore, të tilla si çmimi, ai duhet të njoftojë sa më shpejt 
të jetë e mundur konsumatorin në mënyrë që t’ia mundësojë atij për të marrë 
vendim të përshtatshëm dhe në veçanti:  
6.1. të tërhiqet nga kontrata pa dënim, ose;  
6.2. të pranoj një konkluzion të kontratës duke specifikuar ndryshimet e bëra dhe 

ndikimin e tyre në çmim.  
7. Konsumatori duhet të informojë organizatorin ose ndërmjetësuesin për vendimin 

tij sa më shpejt të jetë e mundur.  
8. Nëse konsumatori tërhiqet nga kontrata, ose nëse, për çfarëdo arsye, përveç fajit të 

konsumatorit, organizatori anulon paketën para datës së akorduar të nisjes, 
konsumatori ka të drejtë:  
8.1. të bej zëvendësim të paketës me paketë të cilësisë ekuivalente ose më të 

lartë, kur organizatori/ndërmjetësuesi është në gjendje të ofrojë atij një 
zëvendësim të tillë. Nëse paketa e zëvendësuar e ofruar është e cilësisë më 
të ulët, organizatori duhet t'i kthejë dallimin në çmim konsumatorit, ose;  

8.2. t’i kompensohet sa më shpejt të jetë e mundur te gjithë shumën e paguar 
sipas kontratës. Në një rast të tillë, ai ka të drejtë, nëse është e përshtatshme, 
që të kompensohet qoftë nga organizatori ose nga ndërmjetësuesi për mos 
kryerjen e kontratës, përveç kur:  
8.2.1. anulimi është për arsye se numri i personave të regjistruar për paketë 

është më i vogël se numri minimal i kërkuar dhe konsumi është 
informuar për anulimin, me shkrim, brenda periudhës së përcaktuar 
në përshkrimin e paketës, ose;  

8.2.2. anulimi, është për arsye të forcës madhore, domethënë rrethanave të 
pazakonta dhe të paparashikueshme jashtë kontrollit të palës prej të 
cilit është pranuar, pasojat e të cilave nuk mund të ishin shmangur 
edhe nëse është ushtruar i gjithë kujdesi i duhur.  

9. Nëse, pas nisjes (fillimit të realizimit të paketës), një pjesë e konsiderueshme e 
shërbimeve të kontraktuara nuk jepen ose organizatori kupton se ai nuk do të jetë 
në gjendje për të blerë një pjesë të konsiderueshme të shërbimeve që do të ofrohen, 
organizatori obligohet të marr masat e përshtatshme alternative, pa kosto shtesë për 
konsumatorin për vazhdimin e paketës, dhe kur është e nevojshme t’i kompensoj 
konsumatorit për dallimin në mes të shërbimeve të ofruara dhe atyre të zbatuara.  

10. Në qoftë se është e pamundur për të bërë një marrëveshje të tillë apo kjo është e 
papranueshme për konsumatorin për një arsye të qëndrueshme, organizatori duhet, 
kur kërkojnë rrethanat, t’i siguroj konsumatorit, pa kosto shtesë, transportim 
ekuivalent në vendin e nisjes, ose në një tjetër pike kthimi me ç’rast konsumatori 
ka rënë dakord dhe kur kërkojnë rrethanat ta kompensoj konsumatorin.  

 
Neni 18 

Obligime tjera ndaj konsumatorit mbi paketën turistike 
 
1. Është e nevojshme të merren hapa të domosdoshëm për të siguruar që organizatori 

ose ndërmjetësuesi si palë kontraktuese ka obligim ndaj konsumatorit që të ofroj 
shërbim të drejt karshi obligimeve të përshkruara në kontratë, pa marr parasysh se 
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këto obligime ofrohen nga organizatori ose ndërmjetësuesi, apo nga ndonjë palë e 
tretë që ofron shërbimin, pa paragjykuar të drejtën e organizatorit apo 
ndërmjetësuesit për të denoncuar palën e tretë si ofrues të shërbimit. 

2. Në lidhje me dëmin që rezulton për konsumatorin nga dështimi për të kryer ose 
realizimi i papërshtatshëm i kontratës, duhet te marren masat e nevojshme për të 
siguruar që organizatori ose ndërmjetësuesi është përgjegjës, përveç në rastet kur 
dështimi për të kryer obligimet ose puna e pahijshme ndodh jo si rezultat i punës se 
tyre apo palës se tretë te kontraktuar për ofrimin e shërbimit/ëve, sikurse:  
2.1. dështimet që ndodhin në zbatimin e kontratës i atribuohen konsumatorit;  
2.2. dështimet i atribuohen një pale të tretë qe nuk ndërlidhet me ofrimin e 

shërbimeve të kontraktuara, dhe janë të paparashikuara ose të pashmangshme;  
2.3. dështimet e tilla janë për shkak të forcave madhore ose për një ngjarje të 

cilën organizatori, ndërmjetësuesi ose furnizuesi i shërbimit/ëve, me gjithë 
kujdesin e treguar nuk ka mundur të parashikojnë ose të parandalojnë.  

3. Në rastet e përmendura (nënparagrafet 2.2. dhe 2.3. të paragrafit 2. të këtij neni), 
organizatori ose ndërmjetësuesi palë e kontratës ka për detyrë te ofroj asistencë te 
menjëhershme konsumatorit ne rrethana te vështira.  

4. Nëse dëmet janë si pasojë e moskryerjes së obligimeve ose ofrimit jo të duhur të 
shërbimit/ëve të përfshira në paketë, kompensimi mundet të përcaktohet në 
përputhje me konventat ndërkombëtare që rregullojnë shërbime të llojeve të 
ngjashme.Me rastet e dëmeve të shkaktuara që nuk kanë të bëjnë me dëmtim fizik 
personal, si rezultat i moskryerjes se obligimit ose me rastin e ofrimin e pahijshëm 
të shërbimit/ëve të përfshira ne paketë, kompensimi i kufizuar sipas kushteve të 
kontratës nuk do të ishte i pa arsyeshëm.  

5. Nuk mund të ketë lirim ndaj obligimit kontraktues me anë të ndonjë klauzole 
kontraktuese nga dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni.  

6. Konsumatori duhet t’i komunikojë menjëherë ofruesit të shërbimit çdo dështim në 
përmbushjen e një kontrate që ai percepton. Dështimi duhet gjithashtu ti 
komunikohet edhe organizatorit ose ndërmjetësuesit me shkrim apo cilën do formë 
tjetër të përshtatshme.  

7. Ky detyrim duhet të shprehet qartë dhe eksplicit në kontratë.  
 

Neni 19 
Mosmarrëveshjet me klientët 

 
1. Në rast mosmarrëveshjeje me klientin, operatori turistik ose agjenti i udhëtimit 

duhet të bëjë çdo përpjekje për të arritur një zgjidhje me marrëveshje të shpejtë me 
klientin.  

2. Çdo operator turistik është i detyruar t’i mundësoj konsumatorit të paraqes ankesë 
me shkrim drejtpërdrejt, përmes postës, faksit ose me postë elektronike.  

 
Neni 20 

Këshilli i Turizmit të Kosovës 
 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës me propozim të Ministrisë e emëron Këshillin e 

turizmit të Kosovës.  
2. Detyrat dhe përgjegjesitë e keshillit janë:  
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2.1. propozon politikat dhe planet për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e tij;  
2.2. këshillimin dhe dhënien e rekomandimeve për Ministrinë;  
2.3. zhvillimin e standardeve dhe Kodit të etikes për subjektet e regjistruara;  

3. Këshilli do të përbehet nga:  
3.1. një (1) përfaqësues nga Ministria;  
3.2. tre (3) përfaqësues nga Qeveria;  
3.3. tre (3) përfaqësues nga shoqatat e turizmit, komunat dhe ekspert të pavarur;  

4. Kryesuesi dhe anëtarët e Këshillit me propozim të Ministrit emërohen nga Qeveria 
për një periudhë tre (3) vjeçare.  

5. Ministri i Ministrisë përkatëse për turizëm me propozim të këshillit i propozon Qeverisë 
plotësimin ose zëvendësimin e kryesuesit apo ndonjë anëtari të ri brenda mandatit.  

6. Puna e Këshillit do të jetë publike dhe Këshilli i raporton Ministrit përkatës për turizëm.  
7. Këshilli përmes Ministrit, do t'i dorëzojë raportin vjetor Qeverisë së Kosovës.  
8. Punët adminsitrative dhe teknike të Këshillit i kryen Ministria.  
9. Këshilli funksionon në bazë të rregullores së punës, të cilën e harton Këshilli.  
 

Neni 21 
Dispozita kalimtare dhe përfundimtare 

 
1. Ministria për zbatimin e këtij ligji, nxjerrë akte nënligjore brenda dymbëdhjetë (12) 

muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
2. Mbikëqyrjen inspektuese të këtij ligji do ta kryej inspektorati i tregut si organ i pavarur 

i administratës shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë përkatëse për turizëm.  
 

Neni 22 
Dispozita shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet, Ligji Nr. 03/L-168 për turizëm dhe 
shërbime turistike. 
 

Neni 23 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-176 
11 prill 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-020-2013, 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. 04/L-154 
PËR PUNIMET NGA METALET E ÇMUARA 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PUNIMET NGA METALET E ÇMUARA 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Me këtë ligj përcaktohen kushtet, mënyra dhe veprimi i kontrollit të punimeve të 

punuara nga metalet e çmuara si dhe, tregtimi i tyre.  
2. Përcaktohen kërkesat teknike me të cilat definohet shkalla e pastërtisë, përbërjes 

dhe përmbajtjes së metaleve tjera, pjesë prej metaleve jo të çmuara dhe jo 
metaleve.  

3. Rregullon kushtet dhe mënyrën e shënjimit në harmonizim me shenjat 
ndërkombëtarisht të pranuara, si dhe detyrimet mbi shpenzimet për ekzaminimet 
dhe shënjimin, rregullon realizimin e inspektimit dhe mbikëqyrjes metrologjike.  

4. Siguron që punimet nga metalet e çmuara tregtohen ne përputhje me standardet e 
mbrojtjes se konsumatorëve.  

 
Neni 2 

Fushëveprimi 
 
Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për punimet të papërpunuara siç janë: granula, 
shufra, pllaka, fleta, tela, foli ari dhe të ngjashme, në rast se janë të destinuara për 
shitje. 
 

Neni 3 
Përjashtimi 

 
1. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për:  

1.1. punime të cilat janë të importuara përkohësisht si një mostër e punimit, 
punimet për qëllim të promovimit të tregtisë, mostrat për ndërkrahasime 
laboratorike;  

1.2. punime e veshura plotësisht me smalt, gurë të çmuara, perla apo veshje jo 
metalike;  
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1.3. punime që metali bazë nuk është metal i çmuar, por janë të veshura 
plotësisht me metale të çmuara;  

1.4. punimet e destinuara për eksport, mund të kenë përbërje dhe përmbajtje 
tjetër nga ajo që është e paraparë me këtë ligj;  

1.5. punime me gurë të çmuar, perla apo punime të tjera të cilave pesha dhe 
vlera e metalit të çmuar është nën një (1) gram;  

1.6. instrumente muzikore, pjesët e instrumenteve muzikore të punuara nga 
metalet e çmuara;  

1.7. pajisjet që janë krijuar për qëllime mjekësore, dentare, veterinare shkencore 
dhe teknike;  

1.8. shufra dhe granula të metaleve te çmuara të përdorura në shërbimin bankar, 
duke përfshirë pllaka të aksioneve;  

1.9. monedha antike, medalje që janë punuara nga metalet e çmuara.  
1.10. punim i thyer, metali e thyer të destinuar për përpunim të mëtutjeshëm për 

rafinim.  
 

Neni 4 
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 Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. Metal i çmuar - platin, ari, paladium dhe argjend;  
1.4. Aliazh i metaleve të çmuara - përzierjen homogjene te një metali të çmuar 

me një ose më shumë metale tjera;  
1.5. Punim - çdo artikull i punuar tërësisht apo pjesërisht nga metalet e çmuara 

dhe aliazhet e tyre;  
1.6. Pastërtia - përmbajtja e caktuar e metalit të çmuar në masën e përgjithshme 

të aliazhit, e shprehur në njëmijë (1000g) gram;  
1.7. Shkallë e pastërtisë - përmbajtje më e lartë e metaleve të çmuara në masën 

e përgjithshme të aliazhit, e shprehur në njëmijë (1000g) gram;  
1.8. Shenja e harmonizimit - konformiteti i punimit me kërkesat e përshkruara 

si dhe përputhshmërinë me pastërtinë e deklaruar;  
1.9. Veshje me metale të çmuara - një shtresë të metalit te çmuar, e cila e 

mbulon të gjithë pjesën e punimit;  
1.10. Lidhëse - një lidhje nga metalet e çmuara, të cilat mund të përdoren vetëm 

si lidhje.  
1.11. Punim i papastër - metal i thyer i destinuar për përpunim të mëtutjeshëm 

për rafinim;  
1.12. Gjysmë punim - punim i papërpunuara me qëllim të përpunimit drejt 

punimit final;  
1.13. Shufra dhe granula të metaleve të çmuara - pjesë të metaleve të 

papërpunuara - thyera;  
1.14. Inspektimi metrologjike - mbikëqyrje metrologjike e një punimi, shërbimi, 

procesi ose të një sistemi matës, sipas kërkesave të caktuara. 
1.15. Metoda statistikore - analiza kimike-kuantitative të më shumë se dhjetë 

(10) copë të punimeve të metaleve të çmuara. 



 
Ligji Nr. 04/L-154 për punimet nga metalet e çmuara 

 425 

1.16. Laboratori i metaleve të çmuara – laboratori për kontrollimin e cilësisë së 
punimeve nga metalet e çmuara. 

 
Neni 5 

Detyrat dhe Përgjegjësit e laboratorit për fushën e punimeve 
nga metalet e çmuara 

 
1. Në kuadër të Drejtoratit të Metrologjisë së Kosovës në pajtim me Rregulloren 

përkatëse për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të 
Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, funksionon laboratori i metaleve të çmuara i cili 
kryen punë profesionale në fushën e kontrollit të cilësisë se punimeve nga metalet 
e çmuara. 

2. Në kryerjen e punëve nga paragrafi 1. i këtij neni, Laboratori i metaleve të çmuara 
kryen këto detyra:  
2.1. përcakton shenjën e prodhuesit;  
2.2. mban evidencën e shenjave te prodhuesit;  
2.3. kryen ekzaminim dhe shënjimin e punimeve;  
2.4. kryen ekzaminim cilësisë se metaleve të çmuara dhe legurave të tyre;  
2.5. bashkëpunon me organet inspektuese, organet tjera përgjegjëse dhe ofron 

ndihmë profesionale në fushën e kontrollit të cilësisë se punimeve.  
3. Në rast kontesti të laboratorit me organet tjera përgjegjëse, Drejtorati i 

Metrologjisë së Kosovës, është organi i fundit në marrjen e vendimit në fushën e 
kontrollit të cilësisë së punimeve.  

 
Neni 6 

Kërkesat teknike për punime 
 
1. Punimet duhet të kenë një nga shkallët të pastërtisë të përcaktuara me standardin 

ISO 9202:1991 si në vijim:  
1.1. punimet e punuara nga Platini:  

1.1.1. 950/1000 nëntëqind e pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
1.1.2. 900/1000 nëntëqind pjesë në njëmijë gram;  
1.1.3. 850/1000 tetëqind pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  

1.2. punimet e punuara nga Ari:  
1.2.1. 916/1000 nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
1.2.2. 750/1000 shtatëqind e pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
1.2.3. 585/1000 pesëqind e tetëdhjetë e pesë pjesë në njëmijë gram;  
1.2.4. 375/1000 treqind e shtatëdhjetë e pesë pjesë në njëmijë gram;  

1.3. punimet e punuara nga paladiumi;  
1.3.1. 950/1000 nëntëqind e pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
1.3.2. 500/1000 pesëqind pjesë në njëmijë gram;  

1.4. punimet i punuara nga argjendi;  
1.4.1. 925/1000 nëntëqind e njëzete e pesë pjesë në njëmijë gram;  
1.4.2. 835/1000 tetëqind e tridhjetë e pesë pjesë në njëmijë gram;  
1.4.3. 800/1000 tetëqind pjesë në njëmijë gram;  

2. Punimet e punuara me farkëtim si: monedha ari, monedha argjendi, pllaka 
përkujtimore e të ngjashme, duhet të kenë këto shkallë të pastërtisë:  
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2.1. punimet e punuara nga Platini:  
2.1.1. 999/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pjesë në njëmijë gram;  
2.1.2. 950/1000 nëntëqind e pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
2.1.3. 900/1000 nëntëqind pjesë në njëmijë gram;  
2.1.4. 850/1000 tetëqind e pesëdhjetë në njëmijë gram;  

2.2. punimet e punuara nga Ari;  
2.2.1. 999/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pjesë në njëmijë gram;  
2.2.2. 995/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë pjesë në njëmijë gram;  
2.2.3. 990/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
2.2.4. 986/1000 nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë pjesë në njëmijë gram;  
2.2.5. 916/1000 nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
2.2.6. 900/1000 nëntëqind pjesë në njëmijë gram;  
2.2.7. 875/1000 tetëqind e shtatëdhjetë e pesë pjesë në njëmijë gram;  

2.3. punimet e punuara nga paladiumi;  
2.3.1. 999/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pjesë në njëmijë gram;  
2.3.2. 950/1000 nëntëqind e pesëdhjetë pjesë në njëmijë gram;  
2.3.3. 500/1000 pesëqind pjesë në njëmijë gram;  

2.4. punimet e punuara nga argjendi;  
2.4.1. 999/1000 nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pjesë në njëmijë gram;  
2.4.2. 925/1000 nëntëqind e njëzetë e pesë pjesë në njëmijë gram  
2.4.3. 900/1000 nëntëqind pjesë në njëmijë gram  
2.4.4. 835/1000 tetëqind e tridhjetë e pesë në njëmijë gram 
2.4.5. 800/1000 tetëqind pjesë në njëmijë gram 

 
Neni 7 

Vlerësimi i Shkalles se Pastërtisë 
 
Pastërtia e një punimi i cili është ndërmjet dy shkallëve të pastërtisë të përcaktuara 
sipas nenit 6 të këtij ligji do të konsiderohet si punim i shkallës me te ulët të pastërtisë 
ndërmjet atyre dy shkallëve. 
 

Neni 8 
Shënjimi i punimeve me shenjë 

 
1. Prodhuesit janë të detyruar që punimet të cilat i prodhojnë ti shënjon me shenjen e 

prodhuesit dhe shenjën e pastërtisë. 
2. Shenja e pastërtisë sipas paragrafit 1. këtij neni duhet ti përgjigjet njërës nga 

shkallët e pastërtisë sipas nenit 6 të këtij ligji.  
3. Punimet e importuara duhet të kenë së paku shenjën e pastërtisë.  
4. Punimet nga metalet e çmuara të cilat prodhohen, para vendosjes në qarkullim në 

treg duhet të kontrollohen dhe të shënjohen me shenjën e harmonizimit.  
5. Punimet nga metalet e çmuara të cilat importohen, para vendosjes në qarkullim në 

treg duhet të kontrollohen dhe të shënjohen me shenjën e harmonizimit.  
6. Shenjen e harmonizimit e vendos vetëm Laboratori i metaleve të çmuara në kuadër 

të Drejtoratit të Metrologjisë.  
7. Me akt nënligjor përcaktohet shenja e pastërtisë, prodhuesit, dhe shenja e 

harmonizimit.  
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Neni 9 
Punimet të cilat përmbajnë lidhëse 

 
Punimet të cilat përmbajnë lidhëse, shkalla e pastërtisë së lidhëses duhet të jetë e njëjtë 
me shkallën e pastërtisë të punimit bazë, sipas nenit 6 të këtij ligji. 
 

Neni 10 
Përmbajtja e punimeve të metaleve të çmuara 

 
1. Punimet mund të përmbajë pjesë të metaleve jo të çmuara dhe pjesë të metaleve të 

çmuara, me kusht që ato lehtë të ndahen fizikisht nga tërësia e punimit.  
2. Pjesët e metaleve jo të çmuara nuk duhet të jenë të veshura më një shtresë prej 

metali të çmuar e cila do t’u japë atyre pamjen e metaleve të çmuara.  
3. Veshja prej metali të çmuar nuk duhet të ketë pastërti më të ulët se punimi që e ka 

mbuluar.  
 

Neni 11 
Vlerësimi i Pastërtisë 

 
1. Para vendosjes në treg, prodhuesi është i obliguar që punimin ta ofroj për 

ekzaminim dhe shenjim, me qëllim të vërtetimit të përputhshmërisë së tyre me 
kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.  

2. Laboratori i metaleve të çmuara pas ekzaminimit te punimeve nga paragrafi 1. i 
këtij neni, lëshon raport me shkrim me të cilin ceket sasia dhe cilësia e punimeve të 
ekzaminuara.  

3. Një kopje e raportit me shkrim i dorëzohet palës.  
 

Neni 12 
Shënjimi me shenjën shtetërore 

 
Punimi i importuar dhe i punuar nga platina, ari dhe paladiumi në masë më pakë se një 
(1g), gram dhe punimet nga argjendi i cili është ne masë më pakë se tre (3g) gram nuk 
shënjohen me shenjen e prodhuesit as me shenjen e pastërtisë, por pas ekzaminimit dhe 
plotësimit të kushteve të përcaktuar me këtë ligj shënjohen me shenjën shtetërore. 
 

Neni 13 
Kufiri i pastërtisë 

 
1. Punimet e përbëra nga pjesë të ndryshme, me shkallë të ndryshme të pastërtisë së 

metalit të njëjtë të çmuar, në mes të të cilëve nuk ka kufi të dallueshëm të 
pastërtisë, duhet te mbajnë shenjën e pastërtisë së aliazhit me cilësi më të vogël. 

2. Punimet e përbëra nga pjesë të ndryshme të metaleve të ndryshme të çmuara, i cili 
nuk ka kufij të pastërtisë qartësisht të dallueshëm, duhet të shënjohen me shenjën e 
pastërtisë me të ulët të metalit të çmuar.  

3. Punimet tek i cili kufiri i pastërtisë është qartësisht i dallueshëm, secila pjesë duhet 
të shënjohet me shenjën përkatëse të pastërtisë.  
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4. Punimet që në përbërje ka pjesë nga metalet e çmuara dhe pjesë të gurëve të 
çmuar, duhet të shënjohen me pastërtinë e metalit të çmuar.  

5. Kur veshja e punimit ka pastërti me të madhe se punimi bazë, duhet të shënjohet 
me pastërtinë e punimit bazë.  

 
Neni 14 

Ekzaminimi 
 
1. Punimet në pronësi personale nuk i nënshtrohet ekzaminimit dhe shënjimit të 

detyrueshëm.  
2. Punimet në pronësi personale i nënshtrohet ekzaminimit dhe shënjimit të 

detyrueshëm nëse poseduesi i tyre i vendosë ato në shitje.  
3. Me kërkesën e poseduesit, laboratori i metaleve te çmuara kryen ekzaminimin dhe 

shënjimin e punimit edhe nëse poseduesi nuk i vendosë ato në shitje.  
4. Nëse me rastin e ekzaminimit të punimeve nga metalet e çmuara në pronësi 

personale, vërtetohet se ato në pikëpamje të pastërtisë nuk kanë as shkallën më të 
ultë të pastërtisë të përcaktuar me ketë ligj, punimet e tilla nuk shënjohen dhe i 
kthehen poseduesit.  

 
Neni 15 

Riekzaminimi 
 
Nëse punimet pas shënimit nga ana e laboratorit të metaleve të çmuara, ripërpunohen 
ose bëhet ndonjë ndryshim në to, atëherë punimet duhet ti nënshtrohen ekzaminimit 
përsëri. 
 

Neni 16 
Plotësimi i formularit 

 
1. Prodhuesi, përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar, me rastin e dorëzimit të punimeve 
në laboratorin e metaleve te çmuara, për ekzaminim dhe shënjim ka për detyrë të 
plotësoj formularin me të dhënat mbi llojin e punimit, numrin e tyre, masën, përbërjen 
dhe përmbajtjen e legurës.  
2. Importuesi, përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar, me rastin e dorëzimit të punimeve 
në laboratorin e metaleve te çmuara, për ekzaminim dhe shënjim ka për detyrë të 
plotësoj formularin me të dhënat mbi llojin e punimit, numrin e tyre, masën, shkallën e 
pastërtisë dhe Dokumentin Unik Doganor.  
 

Neni 17 
Bartja e pjesës së vulosur 

 
Ndalohet bartja e pjesës së vulosur nga një punim në punimin tjetër. 
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Neni 18 
Shpenzimet e ekzaminimit 

 
1. Shpenzimet e ekzaminimit dhe shënjimit të punimeve i bartë parashtruesi i 

kërkesës.  
2. Me akt nënligjor përcaktohen tarifa me rastin e kryerjes se këtyre shërbimeve.  
3. Të ardhurat nga ekzaminimi dhe shënjimit të punimeve derdhen në Buxhetin e 

Republikës se Kosovës.  
4. Nëse gjatë shënjimit, punimet nga metalet e çmuara dëmtohen, zhdëmtimin e 

punimeve e bart Drejtorati i Metrologjisë në përputhje me Ligjin përkatës për 
Detyrime. 

 
Neni 19 

Vendosja në treg e punimeve nga metalet e Çmuara 
 
Punime nga metalet e çmuara vihen në qarkullim vetëm nëse ato i përmbushin kërkesat 
teknike dhe të jenë të shënjuara sipas dispozitave te këtij ligji. 
 

Neni 20 
Ndarja e punimeve nga metalet e çmuara 

 
Punimet nga metalet e çmuara që janë të ekspozuara për shitje duhet të jenë të ndara 
prej punimeve që nuk janë punime nga metalet e çmuara-bizhuteri. 
 

Neni 21 
Vendosja e vendimit në vend të dukshëm 

 
1. Shitësi i punimeve nga metalet e çmuara duhet të ketë foton e vulave shtetërore në 

vend të dukshëm, thjerrëzën zmadhuese me të cilën mund të dallohen shenjat e 
punimeve, tabelat me shkallë të pastërtisë te lejuar sipas dispozitave te këtij ligji si 
dhe peshoren të klasës së saktësisë II te verifikuara nga laboratori i masës ne 
Agjensionin e Metrologjisë së Kosovës 

2. Prodhuesi, importuesi përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar është i obliguar që në 
hapësirën e vetë shitëse në vend të dukshëm të mbajë vendimin mbi shenjën e tij. 

 
Neni 22 

Mbikëqyrja Metrologjike 
 
Mbikëqyrjen metrologjike dhe zbatimin e këtij ligji dhe të akteve tjera nënligjore në 
fushën e punimeve nga metalet e çmuara e kryen Inspektorati i Metrologjisë dhe 
Inspektorati i Tregut. 
 

Neni 23 
Përgjegjësitë e Inspektoratit të Metrologjisë 

 
1. Inspektorati i Metrologjisë kryen mbikëqyrjen metrologjike mbi:  
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1.1. Punimet të cilat vendosen në treg në kuptimin e përmbushjes së kërkesave 
teknike të këtij ligji;  

1.2. Subjektet që merren me grumbullimin e punimeve nga metalet e çmuara për 
përpunimet të mëtutjeshëm;  

1.3. Subjektet qe merren me punimin e metaleve te çmuara.  
 

Neni 24 
Mbikëqyrja dhe Masat Administrative 

 
1. Mbikëqyrjen e punimeve nga metalet e çmuara ne qarkullim e benë Inspektorati i 

tregut që ka te drejtë të ndaloj përkohësisht nga shitja punimin i cili nuk është i 
shënjuar sipas dispozitave të këtij ligji dhe i detyron të dërgoj për kontrollim të 
cilësisë në laboratorin e metaleve te çmuara.  

2. Punimet të cilave iu ndalohet shitja duhet të tërhiqen nga qarkullimi, paketohen, 
blombohen nga inspektorati i tregut.  

3. Prodhuesi, importuesi i punimeve është i obliguar që punimet e blombuara nga 
organi inspektues brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve së bashku me procesverbalin e 
inspektorit të lëshuar nga inspektori ti sjell për kontroll të cilësisë dhe shënjim në 
laboratorin e metaleve të çmuara.  

4. Për punimet të cilat pas analizës laboratorike konstatohet se shkalla e pastërtisë 
nuk është në pajtim me paragrafin 1. i nenit 6 të këtij ligji, Drejtorati i Metrologjisë 
Ligjore merr vendim për prishjen e punimeve që nuk janë konform kërkesave 
teknike të këtij ligji.  

5. Pala e pakënaqur me vendimin e Drejtoratit të Metrologjisë Ligjore mund të 
parashtroj ankesë në komisionin profesional për ankesa i cili formohet me vendim 
të Ministrit të Ministrisë përkatëse të Tregtisë dhe Industrisë.  

6. Komisioni profesional për ankesa përbëhet prej tre (3) anëtarëve, dy (2) anëtarë të 
përhershëm dhe një (1) anëtarë caktohet nga rasti në rast.  

7. Mandati i anëtarëve të komisionit profesional për ankesa është tre (3) vjeçar.  
8. Ankesa i parashtrohet komisionit në afat prej pesë (5) ditëve nga marrja e 

vendimit.  
9. Ankesa e parashtruar e ndalon ekzekutimin e Vendimit  
10. Pala e pakënaqur më Vendimin e Komisionit profesional, i drejtohet gjykatës 

kompetente sipas legjislacionit në fuqi  
 

Neni 25 
Komisioni për ankesa 

 
1. Komisioni shqyrtimin e ankesës duhet ta shqyrtoj në afat prej pesë (5) ditësh nga 

marrja e ankesës. 
2. Komisioni mund të merr vendim që të bëhet riekzaminimi i punimeve nga metalet 

e çmuara për ankesë e bërë nga pala.  
3. Nëse vendimi i drejtoratit përputhet me raportin e analizës të lëshuar nga 

riekzaminimi, të gjitha shpenzimet i bart pala dhe ekzekutohet vendimi i drejtoratit 
të metrologjisë ligjore.  

4. Nëse ankesa nuk parashtrohet sipas afatit të përcaktuar në paragrafi 8. të nenit 24 
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të këtij ligji, Drejtorati i metrologjisë ligjore, merr vendim për dëmtimin e këtyre 
punimeve.  

5. Punimet të cilat dëmtohen në laboratorin e metaleve te çmuara, i kthehen palës.  
 

Neni 26 
Procedura e inspektimit 

 
1. Inspektori i metrologjisë gjatë mbikëqyrjes metrologjike është i detyruar të kryej 

mbikëqyrjen metrologjike të punimeve nga metalet e çmuara.  
2. Procedura e inspektimit metrologjik të punimeve nga metalet e çmuara përcaktohet 

me akt nënligjor.  
 

Neni 27 
Dispozitat Ndëshkuese 

 
1. Me gjobë prej dymijë (2000) deri gjashtëmijë (6000) Euro dënohet subjekti afarist 

i cili merret me punimet e punuara nga platina, ari nëse:  
1.1. punimet para se të vendosen në treg nuk i nënshtrohen ekzaminimit;  
1.2. bëhet bartja e pjesës së shënjuara nga një punim në tjetër punim.  

2. Me gjobë prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro dënohet personi përgjegjës i 
subjektit, nëse nuk është në pajtim me nënparagrafin 1.1. dhe 1.2. të këtij neni.  

3. Me gjobë prej pesëqind (500) deri njëmijë e pesëqind (1500) Euro dënohet subjekti 
afarist i cili merret me shitjen e punimeve e punuara nga argjendi, paladiumi nëse:  
3.1. punimet para se të vendosen në treg nuk i nënshtrohen ekzaminimit;  
3.2. bëhet bartja e pjesës së shënjuara nga një punim në tjetër punim.  

4. Me gjobë prej treqind (300) deri nëntëqind (900) Euro dënohet personi përgjegjës i 
subjektit afarist, nëse nuk është ne pajtim me nënparagrafin 3.1. dhe 3.2. të këtij 
neni.  

 
Neni 28 

 
1. Me gjobë prej njëqind (100) deri treqind (300) Euro dënohet subjekti afarist dhe 

personi fizik nëse:  
1.1. nuk i vendos ne vend të dukshëm fotot e shenjave te harmonizimit për 

vërtetimin e pastërtisë së punimeve nga metalet e çmuara;  
1.2. nuk posedon thjerrëzën zmadhuese për kontrollim e vulave në punime;  
1.3. nuk posedon peshoren e verifikuar nga Laboratori i Masës, dhe nuk e 

vendosë në vend të dukshëm dhe me mundësi leximi nga konsumatori.  
2. Të gjitha gjobat e parapara sipas këtij ligji shqiptohen nga inspektorati i tregut.  
 

Neni 29 
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 fuq si ne vijim: 
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1.1. Udhëzimi Administrativ Nr. 2008/04 Për përcaktimin e tarifave të 
përshtatshmërisë së punimeve nga metalet e çmuara;  

1.2. Udhëzimi Administrativ Nr. 2008/06 Për shenjat e prodhuesi, punuesit dhe 
shitësve të punimeve nga metalet e çmuara;  

1.3. Udhëzimi Administrativ Nr. 2008/07 Për formën dhe përmbajtjen e 
shenjave të pastërtisë, mënyrën e përcaktimit dhe shënjimit të shkallës së 
pastërtisë të punimeve nga metalet e çmuara;  

1.4. Udhëzimi Administrativ Nr. 2010/06 Për ndryshimin dhe plotësimin e 
Udhëzimit administrativ nr. 2008/07 Për formën dhe përmbajtjen e shenjave 
të pastërtisë, mënyrën e përcaktimit dhe shënjimit të shkallës së pastërtisë të 
punimeve nga metalet e çmuara.  

 
Neni 30 

Dispozitat Kalimtare 
 
Ministri i Ministrisë përkatëse të Tregtisë dhe Industrisë për zbatim te këtij ligji 
detyrohet të nxjerr akte nënligjore në pajtim me ligjin brenda dymbëdhjetë (12) muajsh 
nga data e hyrjes ne fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 31 
Dispozitat Shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji nr. 2004/28 Për punimet nga metalet e 
çmuara, si dhe aktet tjera që janë në kundërshtim më 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-154 
13 dhjetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-061-2012, datë 27.12.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 2 / 21 JANAR 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-048 
PËR TREGTI ME JASHTË 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR TREGTI ME JASHTË 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë rregullat e përgjithshme për ushtrimin e tregtisë 
me jashtë ndërmjet personave të vendosur brenda dhe jashtë territorit të Kosovës në 
përputhshmeri me praktikat më të mira ndërkombëtare. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Aktivitetet e tregtisë me jashtë mund të realizohen nga personat fizik dhe juridik, 
mirëpo tregtia për qëllime komerciale mund të realizohet vetëm nga personat e 
regjistruar për realizimin e aktivitetit ekonomik në Kosovë. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Ministër - Ministër i Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. OBT- Organizata Botërore e Tregtisë;  
1.4. Eksport ose eksportim - procedurat doganore që aplikohen për mallrat të 

cilat janë në qarkullim të lirë në Kosovë, dhe e lëshojnë territorin e Kosovës 
me destinim të përhershëm në territoret jashtë Kosovës;  

1.5. Import ose Importim – procedurat doganore që aplikohen për mallrat të 
cilat hyjnë për qarkullim të lirë në territorin e Kosovës;  

1.6. Person – personat fizikë dhe juridikë, ku përfshihen korporatat, shoqëritë 
më përgjegjësi të kufizuar, ortakëritë, dhe në rastet kur rregullat në fuqi 
lejojnë, bashkimi i personave të cilëve u është njohur zotësia për kryerjen 
apo ndërmarrjen e veprimeve juridike, përveç nëse konteksti e përcakton 
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ndryshe. Gjithashtu, nëse rrethanat e përcaktojnë një tjetër synim, fjalët të 
cilat përshkruajnë një gjini nënkuptojnë edhe gjininë tjetër, si dhe ato te 
prezentuara në njëjës nënkuptojnë edhe në shumës, dhe anasjelltas;  

1.7. Rezident – nënkupton dhe përfshinë çdo njërën nga këto në vijim:  
1.7.1. personin fizik i cili që është qytetar i Kosovës, apo ka vendbanim të 

përhershëm në territorin e Kosovës;  
1.7.2. ndërmarrjen, përveç një dege apo një zyre të ndërmarrjes nëse 

ndërmarrja e tillë është regjistruar në pajtim me aktet normative të 
aplikuara në Kosovë, dhe nëse ka selinë qendrore, emrin kryesor të 
biznesit, librat dhe regjistrat në territorin e Kosovës; dhe  

1.7.3. degën apo zyrën e ndërmarrjes, pa marrë parasysh nëse një 
ndërmarrje e tillë është apo jo rezidente, nëse dega e tillë ose zyra 
është themeluar dhe regjistruar në pajtim me aktin normativ 
aplikativ të Kosovës, administrimi ditor dhe menaxhimi i degës apo 
zyrës së tillë kryhet faktikisht në adresën e regjistruar në Kosovë, 
dhe librat e veçanta dhe regjistrat mbi veprimtarinë e degës së tillë 
ose zyrës udhëhiqen në adresën e njëjtë.  

1.8. Licencë - autorizimi administrativ që leshohet pasi aprovohet aplikimi i 
dorëzuar nga personi i interesuar në autoritetin publik relevant si parakusht 
për importimin dhe eksportimin e mallrave. Ne mbështetje te aplikimit 
mund te kërkohen dokumentacione të ndryshme nga ato që kërkohen për 
doganat.  

1.9. Kuotë - kufizim numerik, sasior, ose në vlerë që vendoset në çfarëdo lloji të 
aktivitetit të tregtisë së jashtme. “Kuota” përfshin çdo masë tjetër qe mund 
te çojë ose të këtë pasoja të njejta me këto kufizime;  

1.10. Mallra – përfshijnë produkte, ngarkesë, bagazh, prodhime, mallra 
komerciale, kafshë, materiale, artikuj, furnizime, sende, mjete transporti, 
pronë dhe valutë;  

1.11. Dogana –Doganat e Republikës së Kosovës.  
1.12. Autoritet Licencues - çdo autoritet publik, autoritet ekzekutiv qeveritar, 

institucion publik, ministri, departament, agjension, apo ndonjë njësi tjetër e 
cila ka kompetenca ekzekutive, legjislative, dhe administrative në territorin e 
Kosovës, dhe e cila është e autorizuar dhe ka përgjegjësinë që buron nga ky 
ligj apo aktet e tjera normative për të lëshuar Licencë për Eksport apo Import;  

1.13. Qeveria – Qeveria apo ndonjë organ publik (agjencion shtetëror) në 
territorin e shtetit të origjinës ose eksportit.  

1.14. Importues – çdo person i cili në momentin e importimit:  
1.14.1. është pronar i mallrave të importuara;  
1.14.2. bartë rrezikun për mallrat e importuara;  
1.14.3. përfaqëson apo prezantohet sikur ai/ajo është importuesi apo pronari 

i mallrave të importuara;  
1.14.4. realisht sjellë mallra në Kosovë;  
1.14.5. në një formë apo tjetër ka interesa financiare në çfarëdo malli të 

importuar.  
1.14.6. Bart përgjegjësinë përfundimtare ligjore të definuar sipas këtij ligji 

për importimin e mallrave.  
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1.15. Eksportues - çdo person, i cili, në momentin e eksportimit:  
1.15.1. është pronar i mallrave të eksportuara;  
1.15.2. bartë rrezikun për mallrat e eksportuara;  
1.15.3. përfaqëson apo prezantohet sikur ai/ajo është eksportuesi apo 

pronari i mallrave të eksportuara;  
1.15.4. realisht nxjerrë apo tenton të nxjerrë mallra nga Kosova;  
1.15.5. në një formë apo tjetër ka interesa financiare në çfarëdo malli të 

eksportuar;  
1.15.6. bartë përgjegjësinë përfundimtare ligjore të definuar sipas këtij ligji 

për eksportimin e mallrave.  
1.16. Trajtimi kombëtar – ofrimi i të gjitha mundësive konkurruese, përfshirë 

edhe qasjen në treg, mallrave dhe personave të huaj njëjtë sikur që iu 
ofrohen mallrave dhe personave në Kosovë;  

1.17. Tranziti – transporti i mallrave, me origjinë nga shtetet jashtë Republikës së 
Kosovës që hyjnë dhe kalojnë përmes territorit doganor të Kosovës me 
destinacion jashtë këtij territori;  

1.18. Masë restriktive – kufizim, kërkesë apo masë e përshkruar në nenin 5 të 
këtij ligji;  

1.19. Ndërmarrje - çdo person juridik, organizatë biznesi, ortakëri, ndërmarrje e 
përbashkët, ndërmarrje publike, shoqatë, projekt, degë, zyrë apo organizata 
tjera;  

1.20. Kombi më i favorizuar – koncepti siç parashikohet ne nenin 16 të këtij 
ligji;  

1.21. Jorezident - përfshinë çdo njërën nga këto në vijim:  
1.21.1. personin fizik i cili nuk është banor dhe nuk ka vendbanim të 

përhershëm në Kosovë;  
1.21.2. një ndërmarrje e cila nuk i përmbush kërkesat e caktuara në nën-

paragrafin 1.7.2. të përkufizimit “Rezident”;  
1.21.3. një degë apo zyrë përfaqësuese e një ndërmarrje rezidente, nëse 

dega e tillë apo zyra përfaqësuese që gjendet në një territor tjetër, 
nuk i përmbushë kërkesat e përcaktuara në nën-paragrafin 1.7.3. të 
përkufizimit “Rezident”.  

1.22. Mallërat e ndaluara – janë mallrat të cilat nuk lejohen të importohen në 
apo të eksportohen prej Kosove.  

 
Neni 4 

Parimi i tregtisë së lirë 
 
Autoriteti publik apo aktet normative nuk mund të vendosin kufizime, ndalime ose 
kushtëzime në asnjë aktivitet tregtar me jashtë, të dëmtojne apo te vendosin kushte mbi 
aftësinë apo të drejtën e cilitdo resident apo jo-rezident për tu përfshirë apo për tu 
marrë me aktivitete tregtare me jashtë, përveç në rastet kur ky ligj e përcakton në 
mënyrë specifike apo e lejon të kundërtën. Gjithashtu, një autoritet publik apo akti 
normativ nuk mund të vendosë masa të tilla që prodhojnë kërkesa specifike, kufizuese, 
dhe ndaluese, përveç në rastet kur ky ligj e përcakton në mënyrë specifike apo e lejon 
të kundërtën. 
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Neni 5 
Masat kufizuese për ushtrim të tregtisë 

 
1. Nëse dispozita e këtij ligji kërkon apo autorizon vendosjen e masës mbrojtëse që 

ndryshe do të ishte në kundërshtim me nenin 4 të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, 
kur është e nevojshme, do të nxjerrë akt normativ mbi inicimin e masës së tillë 
kufizuese; me kusht që, çdo masë e tillë kufizuese e iniciuar kështu duhet të jetë në 
pajtim me kriteret vijuese: 
1.1. duhet të jetë qartë e lejuar dhe në pajtim me dispozitën përkatëse të këtij 

ligji;  
1.2. duhet të jetë qartësisht i domosdoshëm dhe në lidhje më arritjen e qëllimit të 

përcaktuar me një dispozitë të tillë;  
1.3. qëllimi dhe përfshirja e saj të jetë e kufizuar deri në minimumin e 

nevojshëm për arritjen e këtij qëllimi;  
1.4. implementimi i saj të bëhet në atë mënyrë që të krijoj përzierjen sa më të 

vogël të mundshme dhe paraqet barrën më të vogël të mundshme në 
aktivitetet e tregtisë me jashtë dhe lirinë e përgjithshme të veprimtarisë 
ekonomike;  

1.5. nuk do të jetë në kundërshtim me asnjë marrëveshje ndërkombëtare e cila e 
obligon Kosovën.  

2. Masa mbrojtëse nuk mund të ndikojë negativisht në kryerjen e obligimeve 
ekzistuese kontraktuale në kohën kur masa e tillë restriktive është aprovuar, përveç 
kur arritja e qëllimeve të një mase të tillë kufizuese nuk do të rrezikohej dukshëm 
nga performanca e obligimit të tillë:  

3. Masa kufizuese do të shfuqizohet, ose fusha e zbatimit të saj do të ngushtohet aq 
dhe deri sa arsyet që justifikojnë ekzistencën ose qëllimin e zbatimit pushojnë së 
ekzistuari ose përndryshe bëhen të parëndësishme.  

4. Nëse një masë mbrojtëse, ose metoda e implementimit të saj, nuk ka elemente 
diskriminuese, jo-konkurruese, ose mbrojtëse të tregtisë, apo prodhon efekte të 
cilat nuk janë në tërësi të qarta për arritjen e qëllimit të dispozitës përkatëse të këtij 
ligji, masa e tillë apo mënyra e implementimit të saj do të jetë çoftë e shmangshme, 
ose nëse është e mundshme me përpikëri të interpretohet dhe zbatohet në mënyrë 
që të eliminoj ose zvogëloj deri në minimum një element apo efekt të tillë të 
parëndësishëm diskriminues, anti-konkurrues apo tregtar kufizues.  

5. Të gjitha masat mbrojtëse duhet të hartohen, zbatohen dhe publikohen në një 
mënyrë krejtësisht transparente.  

 
Neni 6 

Autoriteti për zbatimin e masave kufizuese 
 
1. Qeveria e Kosovës përmes akteve nënligjore mund të ndalojë importin dhe 

eksportin e mallrave specifike.  
2. Qeveria e Kosovës përmes akteve nënligjore do të përcaktojë se cilat autoritete 

licencuese apo agjencionet kompetente mund të implementojnë masat mbrojtëse.  
3. Qeveria e Kosovës do të sigurojë që MTI dhe autoritetet tjera publike që kanë 

interes legjitim dhe të dukshëm në përgatitjen dhe implementimin e masës 
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restriktive, të bashkëpunojnë lidhur me përgatitjen e procedurës, kritereve dhe 
mekanizmave të kërkuar për implementimin e duhur të saj. Sidoqoftë, MTI do të 
jetë përgjegjëse për të siguruar që aktivitetet e tilla të zhvillohen në përputhshmëri 
me këtë ligj dhe çdo akt apo akte të tjera normative.  

4. MTI do të sigurojë që përgatitja dhe zbatimi i të gjitha masave kufizuese të 
realizohet dhe të bashkërendohet në mënyrë efiçente duke shmangur procedurat 
dhe kërkesat e duplifikuara dhe të tepërta.  

 
Neni 7 

Rregullat e përgjithshme lidhur me licencat për eksport dhe import 
 
1. Nëse ky ligj apo ndonjë akt tjetër normativ i nxjerrë në përputhje me këtë ligj 

përcakton që kërkohet licencë importi apo eksporti për kryerjen dhe ekzekutimin e 
një transaksioni të eksportit apo importit, autoriteti përkatës licencues i lëshon 
licencën e kërkuar aplikuesit përkatës, përveçse në rastet që parashikohen në 
paragrafin 2. të këtij neni.  

2. Autoriteti licencues do të refuzojë aplikacionin për dhënien e licencës për import 
apo eksport vetëm nëse ky ligj apo akt tjetër normativ përcakton se duhet refuzuar, 
apo autoriteti licencues i shpreh qartë me shkrim arsyet bindëse që provojnë se 
dhënia e licencës së kërkuar aplikuesit përkatës do të rrezikonte materialisht 
qëllimin e dispozitës e cila përcakton nevojën e licences.  

3. Në rast se autoriteti licencues refuzon një aplikacion për licencë të importit apo 
eksportit, autoriteti licencues duhet t’i japë aplikuesit përkatës përgjigjen e detajuar 
me shkrim mbi shkaqet dhe bazën ligjore për refuzimin e aplikacionit.  

4. Akti normativ i nxjerrë në pajtim me këtë ligj, sa është e lejuar me këtë ligj, 
mundet të përcaktojë kritere të vecanta dhe ta kushtëzojë lëshimin e një licence për 
import apo eksport nga aftësia e aplikantit për të plotësuar këto kritere; me kusht 
që, të gjitha këto kritere të jenë transparente dhe qartësisht e kryesisht të 
nevojshme për arritjen e qëllimit publik që theksohet në licencën gjegjëse për 
import dhe eksport.  

5. Brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e refuzimit te aplikacionit për licencë të 
importit apo eksportit nga autoriteti licencues, aplikuesi përkatës mund të bëjë 
kërkesën për rishqyrtim tek autoriteti licencues. Autoriteti licencues do t’i 
konfirmojë me shkrim aplikuesit përkatës kohën dhe datën e marrjes së kërkesës 
për rishqyrtim.  

6. Autoriteti licencues do të merr vendim mbi kërkesën për rishqyrtimin e refuzimit të 
kërkesës për licencë importi apo eksporti brenda tridhjetë (30) ditësh nga marrja e 
kërkesës për rishqyrtim. Në rast se autoriteti licencues refuzon kërkesën për 
rishqyrtim të licencës për import apo eksport, autoriteti licencues duhet të lëshojë 
nje deklaratë të detajuar me shkrim ku do të prezentohet baza ligjore dhe arsyet për 
një refuzim të tillë.  

7. Brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e refuzimit të kërkesës për rishqyrtim nga 
autoriteti licencues, në bazë të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të bëjë 
kërkesë në MTI për rishqyrtimin e vendimit të autoritetit licencues. MTI do t’i 
konfirmojë me shkrim parashtruesit të kërkesës kohën dhe datën e marrjes së 
kërkesës për rishqyrtim. Ky nen nuk do të aplikohet në rastet kur autoritet 
licencues është vetë MTI.  
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8. MTI do të marrë vendim mbi kërkesën e parashtruar për rishqyrtimin e vendimit të 
autoritetit licencues brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e marrjes së kërkesës për 
rishqyrtim. Në rast se MTI refuzon kërkesën për rishqyrtimin e vendimit të 
autoritetit licencues, MTI duhet të ofrojë arsyet në një deklaratë të detajuar me 
shkrim ku do të prezentohet baza ligjore dhe arsyet për refuzim. 

9. Vendimi i MTI në bazë të këtij neni do të rishikohet nga organet gjyqësore në 
pajtim me ligjet në fuqi.  

10. Asnje person apo ndërmarrje që është e autorizuar me një licencë eksporti apo 
importi nuk lejohet që të bartë licencën në personin apo ndërmarrjen tjetër.  

11. Licencat për import dhe eksport do të jenë valide për periudhën e specifikuar në 
legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 8 

Kushtet për caktimin e masave kufizuese 
 
1. Masat kufizuese në importe mund të vendosen me qëllim të:  

1.1. mbrojtjes së jetës së njerëzve, kafshëve, dhe bimëve;  
1.2. zbatimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara;  
1.3. mbrojtjes të bilancit të pagesave;  
1.4. mbrojtjes së moralit publik;  
1.5. kontrollimit të trafikut me armë, municion, paisje për luftë, material radioaktiv.  

2. MTI, në bashkëpunim me autoritetin licencues do të krijojnë “Listën e importeve të 
kontrolluara” si dhe “Listën e eksporteve të kontrolluara” për importet dhe eksportet 
e kufizuara, për importin dhe eksportin e të cilave duhet licencë. Qeveria e Kosovës 
mund të përfshijë në një listë të tillë lloje apo kategori të mallrave vetëm nëse ka 
arsye të qarta themelore dhe të vërteta të cilat arsyetojnë domosdoshmërinë për 
kontrollimin e importimit të atyre llojeve apo cilësive të mallrave, në mënyrë që 
esencialisht të bëhet përparim në arritjen e qëllimeve vijuese:  
2.1. të evitojë shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale;  
2.2. të implementoj kufizimet në transaksionet që përfshijnë këmbimet në ari;  
2.3. të mbroj kafshët dhe bimët;  
2.4. të mbrojë gjësendet të deklaruara si pasuri kombëtare, dhe që trajtohen si me 

vlerë të veçantë artistike, arkeologjike, dhe historike;  
2.5. të implementoj dispozitat e obligueshme në marrëveshjet ndërkombëtare;  
2.6. të implementoj masat e nevojshme për ruajtjen e burimeve natyrore te 

shterrshme;  
2.7. të implementoj masat e përkohshme për sigurimin e mallrave ushqimore 

esenciale dhe vitale;  
2.8. të vendosë kouta të aplikuara nga vendet tjera;  
2.9. të kufizoj tregtinë në armë, pajisje ushtarake, dhe material radioaktiv, për 

arsyet e sigurisë nacionale; dhe,  
2.10. të zbatoj kërkesat, siç janë sanksionet, të vendosura nga Kombet e Bashkuara.  

3. Kriteret për marrjen e licencës për import dhe eksport duhet të jenë 
jodiskriminuese. Licenca për lloje apo kategori të caktuara të mallrave do të i jepet 
vetëm bartësit të licencës për aktivitetin e caktuara, në rastet kur diçka e tillë 
kërkohet bazuar në ligjet në fuqi.  
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4. Autoritetet licencuese do të jenë përgjegjëse për përcaktimin e formës dhe mënyrës 
së aplikimit për licencë.  

5. Me përjashtim të mallrave të specifikuara në Listën e importeve dhe eksporteve të 
kontrolluara, sipas këtij neni, për importin dhe eksportin e mallrave në Kosovë nuk 
duhet licencë tjetër nga asnjë autoritet tjetër publik.  

 
Neni 9 

Licencat për dërgesa të shumëfishta 
 
Poseduesi i licencës së importit apo eksportit, për produktet e specifikuara në Listën e 
importeve dhe eksporteve të kontrolluara, do të lejohet të importoj apo eksportoj, siç e 
paraqet rasti, sasi të specifikuara të mallrave të kufizuara në çdo kohë dhe me dërgesa 
të shumëfishta për periudhën sa është valide licenca. 
 

Neni 10 
Kufizimet në shfrytëzimin e mallërave të importuara dhe të eksportuara 

 
Licenca për import dhe eksport mund të përmbajë kushtet të cilat e kufizojnë 
shfrytëzimin dhe përdorimin tjetër që mund të i bëhet në lidhje me mallin e importuar, 
nëse është qartë e nevojshme për të plotësuar qëllimet e kufizimit. 
 

Neni 11 
Përputhshmëria me kërkesat e OBT-së 

 
Përgatitja, miratimi dhe implementimi i të gjitha kërkesave për licencë, kriteret dhe 
procedurat do të jenë në përputhshmëri me dispozitat e marrëveshjes së OBT-së mbi 
Procedurat e Licencimit të Importimeve që mbulojnë licencimin jo automatik. 
 

Neni 12 
Ndalimi, disfavorizimi dhe caktimi i kuotave 

 
1. Asnjë autoritet publik apo akt normativ nuk mund të vendosë, zbatojë apo akordojë 

ndonjë kuotë në ndonjë lloj të aktiviteteve të tregtisë me jashtë, përveç kur në 
mënyrë të veçantë ose shprehimisht përcaktohet nga ky ligj apo dispozitë e ndonjë 
akti tjetër normativ.  

2. Nëse një dispozitë e tillë shprehimisht dhe qartë autorizon vendosjen, 
implementimin apo caktimin e kuotës e cila do të ishte në kundërshtim me 
paragrafin 1. të këtij neni, kjo kuotë nuk duhet të vendoset apo implementohet 
nëse, sipas rrethanave të përcaktuara është praktikisht e mundshme që të arrihet 
qëllimi i njëjtë, përmes vendosjes së ngarkesave tatimore shtesë të cilat janë të 
kalkuluara në mënyrë të arsyeshme me qëllim të arritjes së synimit mbrojtës të 
nivelit i cili është i barabartë me përdorimin e një kuote të tillë.  

3. Nëse, në pajtim me këtë ligj, akti normativ që vendos një kuotë të importit apo 
eksportit, apo e cakton pjesëmarrjen e Kosovës në një kuotë të importit apo 
eksportit të vendosur nga një qeveri tjetër dhe nevoja për një licencë importi apo 
eksporti vendoset në lidhje me implementimin apo akordimin e një kuote të tillë, 
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autoriteti përkatës do të akordojë autorizime të tilla për të gjithë aplikantët e 
kualifikuar në bazë të kritereve objektive, racionale dhe transparente. Kriteret e 
tilla nuk mund të vendosen apo të implementohen nëse si mbështetje kanë qëllimin 
diskriminues apo antikonkurrues. Kushtet të cilat aplikanti duhet t’i përmbushë për 
tu kualifikuar për marrjen e një autorizimi të tillë duhet të jenë reale, të arsyeshme 
dhe transparente dhe nuk do të zbatohen nëse kanë për qëllim diskriminimin apo 
dëmtimin e konkurrencës.  

4. Personi të cilit i është përcaktuar kuota për import apo eksport apo një leje që 
përfaqëson një akordim të tillë nuk i lejohet që ta bartë apo të lejojë që leja e dhënë 
të përdoret nga një person apo ndërmarrje tjetër.  

 
Neni 13 

Harmonizimi me legjislacionin e doganave 
 
1. Dispozitat e këtij ligji duhet të jenë të harmonizuara me legjislacionin doganor të 

Kosovës, për procedurat dhe mënyrën e zbatimit të Ligjit për tregti të jashtme.  
2. Autoritetet publike obligohen që së bashku me doganën t’i harmonizojnë 

qëndrimet dhe t’i përcaktojnë rregullat teknike për zbatim të drejtë të dispozitave 
ligjore ne fuqi.  

 
Neni 14 

Zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare 
 
1. Qeveria e Kosovës është e obliguar të zbatojë marrëveshjet ndërkombëtare që 

lidhen me këtë ligj.  
2. Nëse Kosova është e obliguar të implementojë dispozitën e ndonjë marrëveshje 

ndërkombëtare e cila qartë kërkon vendosjen e një mase restriktive e cila 
përndryshe do të ishte në kundërshtim me nenin 4 të këtij ligji, Qeveria e Kosovës 
mund të aprovoj, sipas të këtij neni, një akt normativ i cili do të vendosë një masë 
të tillë.  

3. Çdo masë kufizuese e vendosur në këtë formë, duhet të jetë plotësisht në përputhje 
me kërkesat e nenit 5 të këtij ligji dhe deri në atë masë sa është në përputhje me 
përmbushjen e obligimit përkatës, do t’i nënshtrohet çfarëdo dispozite tjetër të 
zbatueshme të këtij ligji.  

 
Neni 15 

Trajtimi vendor për mallrat e importuara 
 
Mallrat e importuara në territorin e Kosovës do të kenë tretman jo më pak të favorshëm 
se sa mallrat e prodhuara apo me origjinë kosovare. 
 

Neni 16 
Trajtimi i kombit më të favorizuar 

 
1. Kosova do tu jap mallrave që importohen tretmanin i cili nuk është më pak i 

favorshëm se tretmani i dhënë prodhimeve të ngjashme që prodhohen apo e kanë 
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origjinën në Kosovë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tretmanin në lidhje me 
shkallën dhe zbatimin e të gjitha tatimeve dhe tarifave të tjera të brendshme, 
tretmanin që ndikon në shitjen, blerjen, transportimin, përpunimin, shpërndarjen 
apo përdorimin e mallrave; përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj apo me një 
akt normativ që nxirret në përputhje me këtë ligj.  

2. Nëse e drejta ndërkombëtare e detyron Kosovën të zbatojë një marrëveshje 
ndërkombëtare, bilaterale apo multilaterale, në fuqi, e cila e detyron Kosovën t’i 
japë tretmanin e kombit më të favorizuar mallrave të importuara nga zona të 
caktuara të huaja, Kosova do tua japë këtë status këtyre importeve, përveç kur 
parashihet ndryshe me këtë ligj ose aktin normativ të nxjerrë në bazë të këtij ligji 
apo me një akt normativ që nxirret në përputhje me këtë ligj.  

3. Kur importeve iu është dhënë tretmani i kombit më të favorizuar sipas paragrafit 2. 
të këtij neni Kosova do t’i japë të njëjtin tretman, i cili është i barabartë me 
tretmanin më të favorizuar çdo malli të ngjashëm me origjinë nga çdo territor i 
jashtëm. Çdo përparësi, favor, privilegj ose imunitet i dhënë nga Kosova çdo malli 
të importuar, do t’i jepet drejtpërdrejtë dhe në kushte të njëjta çdo malli të 
ngjashëm të prodhuar në Kosovë ose që ka të drejtë ne e tretmanit të kombit më të 
favorizuar sipas paragrafit 2. të këtij neni.  

4. Në përcaktimin e shkallës së tretmanit të kombit më të favorizuar, të kërkuar sipas 
paragrafit 2. dhe 3. të këtij neni nuk do të merret parasysh asnjë tretman favorizues 
dhënë importeve nga vende të caktuara jashtë Kosovës nëse ky tretman i 
favorizuar, i privilegjuar ose në çdo mënyre më i favorshëm kërkohet me ndonjë 
dispozitë obliguese të një marrëveshjeje bilaterale apo multilaterale për zonë të lirë 
ose union doganor, ose me një marrëveshje bilaterale apo multilaterale të 
përkohshme që ka për qëllim mbështetjen dhe formimin e zonës së lirë tregtare, të 
cilin e drejta ndërkombëtare kërkon që Kosova ta respektojë.  

5. Asgjë në paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni nuk do të interpretohet si ndalim ose 
dhënie e tretmanit të kombit më të favorizuar mallrave të importuara me origjinë 
nga territoret e jashtme të cilat nuk përfshihen në ndonjë marrëveshje bilaterale apo 
multilaterale.  

 
Neni 17 

Kërkesat Teknike për Mallrat e Importuara 
 
1. Mallrat e importuara duhet të plotësojnë kërkesat sanitare, fitosanitare, dhe 

veterinere, rregullat teknike, dhe të kenë konformitet sipas standardeve të kualitetit 
të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

2. Mallrat e importuara duhet të plotësojnë kërkesat specifike të kualitetit para 
zhdoganimit, në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi. 

 
Neni 18 

Importet dhe eksportet jokomerciale dhe përjashtimet tjera 
 
1. Personat fizik vendor dhe të huaj mund të importojnë dhe eksportojnë mallra për 

nevoja jo komerciale konform sasisë, vlerës së importeve dhe eksporteve të 
përcaktuara me vendim të Qeverisë.  
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2. Rezidentet e Kosovës mund të eksportojnë lirshëm gjësende personale për 
shfrytëzim personal apo familjar, dhe gjësende tjera për shfrytëzim shtëpiak në sasi 
dhe vlerë në përputhje me qëllimet jo-komerciale.  

3. Rezidentet e Kosovës mund të dërgojnë mallra me vlerë kombëtare, artistike, 
kulturore, dhe të trashëgimisë, vetëm pasi të jenë pajisur me licencë të lëshuar në 
bazë të legjislacionit në fuqi.  

4. Qeveria e Kosovës është e obliguar të aprovoj akte nënligjore në përputhje me 
paragrafin 2. të këtij neni, për të përcaktuar procedurat e kërkuara për realizimin e 
dërgesave jashtë.  

 
Neni 19 

Tregtia në shërbime 
 
1. Qeveria e Kosovës do të siguroj që të gjitha masat e aplikimit të përgjithshëm që 

kanë të bëjnë me tregtinë e shërbimeve të administrohen në mënyrë të arsyeshme, 
objektive dhe te paanshme.  

2. Qeveria e Kosovës do t’i ofrojë menjëherë dhe pa kushte shërbimeve dhe ofruesve 
të shërbimeve të një vendi trajtim jo më pak të favorshëm sesa çfarë u ofrohet të 
gjitha vendeve tjera.  

3. Qeveria e Kosovës mund tu ofrojë trajtim preferencial apo përparësi të tjera 
shërbimeve apo ofruesve te shërbimeve te vendeve kufitare me qëllim të lehtësimit 
të këmbimit të shërbimeve të cilat prodhohen dhe konsumohen lokalisht në zonat 
kufitare.  

 
Neni 20 

Koordinimi i politikës tregtare dhe mekanizmat lehtësues 
 
1. Mekanizmat koordinues te Qeverisë së Kosovës për tregtinë do të funksionojnë me 

qëllim që të formulojnë, zbatojnë, rishikojnë politikat tregtare dhe legjislacionin e 
ndërlidhur me tregtinë ndërkombëtare që të thjeshtojnë, harmonizojnë, dhe 
standardizojnë procedurat në transaksionet e tregtisë së jashtme; dhe të sigurojnë 
transparencën në të gjitha çështjet e ndërlidhura me tregtinë.  

2. MTI do të aprovojë procedurat operacionale të mekanizmave koordinues.  
 

Neni 21 
Dispozitat Ndëshkuese 

 
Për çdo shkelje të dispozitave e këtij ligji ose çdo rregullore apo vendimi të nxjerrë në 
zbatim të tij do të shqiptohen masa ndëshkuese sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
 

Neni 22 
Dispozitat Kalimtare 

 
1. Dispozitat e përfshira në këte ligj dhe aktet tjera ligjore si dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare që kanë të bëjnë me tregti të jashtme janë të plotëfuqishme dhe 
duhet të jenë konform rregullativës së OBTsë. 
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2. Qeveria dhe MTI janë te detyruara të nxjerrin akte nënligjor në afat prej gjashtë (6) 
muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

3. Deri në hyrjen në fuqi të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të këtij ligji, do të 
zbatohen aktet nënligjore të nxjerra sipas Ligjit për Aktivitetin e Tregtisë me Jashtë 
nr. 2002/6.  

 
Neni 23 

Dispozita Shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Aktivitetin e Tregtisë me Jashtë nr. 
2002/6. 
 

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-048 
14 nëntor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-050-2011, 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 Kosovës, 
 
Në bazë të Rregullores nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 të Kornizës Kushtetuese për 
Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, Kreu 5 pika (ç), 9.1.1, 9.3.3, 11.2. 
 
Duke pasur parasysh rëndësinë e nevojës për vendosjen e një sistemi modern për 
mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si një problem specifik në një fushë 
të caktuar të ekonomisë. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR MBËSHTETJEN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA 
DHE TË MESME 

 
KREU I 

Dispozitat e përgjithshme 
 

Neni 1 
 
Ky ligj rregullon masat dhe politikat qeveritare për klasifikimin, nxitjen e krijimit dhe 
të zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 
 

Neni 2 
 
Qëllimi i këtij ligji është të mbështes ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, nëpërmjet 
krijimit të një kuadri institucional, rregullator dhe financiar. 
 

Përkufizimet 
 

Neni 3 
 
Cilido prej termave në vijim, kudo që përdoren në këtë Ligj, do të ketë kuptimin e 
dhënë, përveç kontekstit brenda të cilit një term i tillë nënkupton diçka tjetër: 



 
Ligji Nr. 02/L-5 për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

 445 

Ministër - nënkupton Ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
Ministri - nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të themeluar në pajtim me 
Rregulloren Nr. 2001/19 të UNMIK-ut. 
Qeveria - do të thotë Kryeministri dhe kabineti i ministrave siç është parashtruar në 
Rregulloren e UNMIK-ut 2001/19. 
Pronë e paluajtshme - do të thotë, toka duke përfshirë çfarëdo ndërtesash në te dhe 
pjesë të saj të klasifikuara si pronë e paluajtshme në përputhje me ligjin. 
Pasuri - do të thotë e tërë pasuria e paluajtshme dhe e luajtshme apo personale e 
përdorur drejtpërdrejt apo tërthorazi, duke përfshirë paratë e gatshme në dorë apo 
depozitat bankare, si dhe të ardhurat që burojnë prej tyre nga shitja, posedimi. 
Ambient Fizik - kuptojmë hapësirë pune. 
Hapësirë pune - kuptojmë hapësirë pune e ndërtuar enkas për aktivitet biznesi. 
Agjencia - nënkupton Agjencinë për mbështetjen e NVM-ve të themeluar në bazë të 
dispozitave të këtij ligji. 
Ndërmarrja - nënkupton subjektin afarist të themeluar në bazë të Rregullores së 
UNMIK-ut 2001/6 ose në bazë të ligjit që e zëvendëson këtë rregullore. 
NVM - nënkupton ndërmarrjen e vogël dhe/ose të mesme, siç përshkruhen në Nenin 
4.2 dhe 4.3 të këtij ligji. 
Parku industrial ose afarist - nënkupton hapësirën e veçuar gjeografikisht nga ana e 
Qeverisë, që do të shërbente si lokacion ku një numër i ndërmarrjeve do të themelonin 
objekte industriale dhe/ose tregtare si dhe zyre në afërsi të njëra-tjetrës. 
 

Klasifikimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 
 

Neni 4 
 
4.1. Vetëm ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të klasifikohen për asistencë që 

sigurohet në bazë të këtij ligji.  
4.2. Një ndërmarrje e vogël është ndërmarrja e cila:  

a) i punëson deri në nëntë (9) punonjës; dhe  
b) gjatë 12 muajve paraprak ka pasur qarkullim total prej 500.000 Euro ose më 

pak.  
4.3. Një ndërmarrje e mesme është ndërmarrja e cila:  

a) i punëson prej (dhjetë) 10 deri (dyzet e nëntë) 49 punonjës; dhe  
b) gjatë 12 muajve paraprak ka pasur qarkullim total prej 2.400.000 Euro ose 

më pak.  
4.4. Nëse pronari kryesor dhe udhëheqësi i lartë i një ndërmarrje besojnë që i 

plotësojnë kushtet e nenit 4.2 ose 4.3 dhe dëshirojnë të marrin pjesë në një apo 
më shumë programe ose iniciativa të Agjencisë për NVM, atëherë ndërmarrja i 
dorëzon Agjencisë për NVM:  
i) një letër ku kërkohet një pjesëmarrje e tillë, dhe  
ii) një deklaratë, që jepet personalisht nga pronari kryesor dhe udhëheqësi i 

lartë, ku konfirmohet dhe verifikohet në mënyrë ligjore se ndërmarrja i 
plotëson kriteret e specifikuara në nenin 4.2 dhe 4.3. Çdo person i cili jep 
materiale të keqinterpretuara, pa marrë parasysh se a është bërë ky 
keqinterpretim me qëllim apo pa qëllim, do t’i nënshtrohet gjobës 
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administrative prej 1.000 Euro, e cila do të shqiptohet nga Agjencia dhe të 
deponohet në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. Njëkohësisht, çdo person 
që ka paraqitur kërkesën në formë të tillë merr për obligim që brenda afatit 
prej tridhjetë (30) ditësh të korrigjojë të dhënat për numrin e punonjësve të 
ndërmarrjes dhe/ose vlerën e qarkullimit të saj. Çdo person i cili nuk e bënë 
me kohë ndryshimin e kërkuar do të konsiderohet që keqinterpretimin 
material e ka bërë me qëllim dhe do t’i nënshtrohet gjobës administrative të 
sipërpërmendur. Një ndryshim ose keqinterpretim do të konsiderohet si 
“material-provë” nëse ndikon në kategorizimin e ndërmarrjes si e “vogël” 
apo e “mesme” sipas këtij neni.  

4.5. Përveç ndëshkimeve administrative personale të cekura në nenin 4.4, ndërmarrja 
në fjalë do të diskualifikohet nga pjesëmarrja në cilindo program apo iniciativë e 
Agjencisë për NVM, për një periudhë prej dy vitesh.  

4.6. Përpos këtyre ndëshkimeve të parapara me nenin 4.4 dhe 4.5 vlejnë edhe 
ndëshkimet tjera të parapara, por që nuk kufizohen vetëm, me këtë ligj.  

 
KREU II 

Programet për nxitjen e krijimit dhe zhvillimit të NVM-ve 
 

Masat për krijimin dhe zhvillimin e NVM-ve 
 

Neni 5 
 
Qeveria e Kosovës, pasi që t’i merr parasysh burimet e kufizuara administrative dhe 
buxhetore në Kosovë, mund të autorizojë Agjencinë që të mbështesë krijimin dhe 
zhvillimin e një mjedisi të përshtatshëm për NVM-të duke: 

a) punuar me huadhënësit në sektorin privat për të siguruar për NVM-të një 
qasje të drejtë dhe jo-diskriminuese në huazimet private dhe mundësitë tjera 
kredituese.  

b) punuar së bashku me kredidhënësit e sektorit privat për të identifikuar dhe 
minimizuar pengesat ligjore, administrative dhe/ose juridike të cilat pa 
nevojë e kufizojnë kredidhënjen në përgjithësi, apo kredidhënjen për NVM-
të në veçanti.  

c) bashkëpunuar me Zyrën e Statistikave të Kosovës, për të mbledhur, 
analizuar, dhe shpërndarë statistika dhe shënime të tjera të cilat do të 
shërbenin për:  
i) të kuptuar më mirë mjedisin ekonomik dhe komercial të NVM-ve,  
ii) të ndihmuar në krijimin e politikave racionale me kosto të 

arsyeshme për NVM-të,  
iii) të inkurajuar investime nga furnizuesit e sektorin privat të mallrave 

dhe shërbimeve,  
iv) të mundësuar një zgjedhje të drejtë në vendimmarrje ndërmarrësve, 

huadhënësve, dhe konsumatorëve në lidhje me prodhimet dhe 
shërbimet e NVM-ve.  

d) bashkëpunuar me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Ministrinë e 
Bujqësisë, dhe me autoritetet tjera publike, që të sigurojë që legjislacioni 
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dhe praktikat administrative nuk i diskriminojnë në mënyrë të paarsyeshme 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.  

e) punuar dhe u takuar rregullisht me NVM-të për të identifikuar dhe zhvilluar 
propozime që eliminojnë ose minimizojnë barrierat ose kushtet burokratike 
të panevojshme, të tepërta, ose problematike, që rrjedhin nga një ligj ose 
instrument tjetër legjislativ, ose nga praktika e administratës publike.  

f) angazhuar shoqatat afariste, ato profesionale, OJQ-të dhe organizatat tjera 
qytetare në zhvillimin e infrastrukturës për mbështetjen e krijimit të NVM-
ve dhe zhvillimin e tyre.  

g) siguruar që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të kenë mundësi konkurrimi 
të drejtë dhe jo-diskriminues në kontratat Qeveritare.  

h) punuar me organizatat relevante ndërkombëtare dhe institucionet qeveritare 
për të krijuar mundësi tregtie jashtë Kosovës për prodhimet dhe shërbimet e 
llojeve të ndryshme me prejardhje nga Kosova.  

i) punuar me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe të tjerët për 
përpilimin e politikave dhe instrumenteve të nevojshme juridike për t’u 
siguruar NVM-ve rregulla më fleksibile mbi marrëdhëniet punëdhënës-
punonjës; dhe  

j) lehtësuar komunikimin:  
i) ndërmjet NVM-ve,  
ii) ndërmjet NVM-ve dhe ndërmarrjeve të mëdha të cilat kanë nevojë 

për prodhimet ose shërbimet e NVM-ve, dhe  
iii) ndërmjet NVM-ve dhe këshilltarëve, trajnerëve, profesionistëve 

privat që mund të ngrisin kapacitetin dhe nivelin e ekspertizës së 
NVM-ve.  

 
Qëllimet e mbështetjes së NVM-ve 

 
Neni 6 

 
Synimi i programeve për mbështetjen e NVM-ve është sigurimi i mbështetjes ligjore 
dhe rregullative për të ndihmuar iniciativat e sektorin privat dhe jo-përfitues që: 

a) krijojnë një mjedis të favorshëm për ndërmarrësit privat,  
b) shtojnë numrin e të punësuarve,  
c) shtojnë eksportin dhe përshtatja ndaj tregut ndërkombëtar,  
d) shtimi i efikasitetit, cilësisë dhe e konkurrencës së NVM-ve,  
e) aplikimi i teknologjive dhe inovacioneve bashkëkohore,  
f) shtimi i numrit të subjekteve të NVM-ve,  
g) stimulimi i veprimtarive që nuk e ndotin ambientin.  

 
Përfituesit e programeve mbështetëse të NVM-ve 

 
Neni 7 

 
Gjatë ushtrimit të funksioneve të cekura ne nenin 5, Agjencia duhet që të marrë 
parasysh NVM-të në fazën e tyre fillestare, NVM-të në pronësi të konsiderueshme të 
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femrave si dhe NVM-të që veprimtarinë primare e ushtrojnë në një zonë që Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave e ka përcaktuar si zonë veçanërisht të varfër. 
 

KREU III 
Themelimi i Agjencisë 

 
Neni 8 

 
8.1. Me këtë Ligj themelohet Agjencia për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe 

të mesme (në tekstin e mëtejmë: Agjencia).  
8.2. Agjencia themelohet në kuadër të Ministrisë, me qëllim të ushtrimit të detyrave 

që i jepen në bazë të këtij ligji. Agjencia e NVM-ve mundet gjithashtu të 
ndërmerr aktivitete të tjera për inkurajimin e organizatave private dhe jo-
profitabile për zhvillimin e programeve dhe projekteve të tyre të cilat janë në 
dobi të NVM-ve.  

 
Selia e Zyrës 

 
Neni 9 

 
9.1. Agjencia ka selinë e saj në Prishtinë.  
9.2. Qeveria është përgjegjëse për hartimin, miratimin dhe nxjerrjen e të gjitha 

akteve nën-ligjore sipas këtij ligji. Qeveria duhet të sigurojë që të gjitha aktet 
nën-ligjore të jenë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

 
Kapitali themeltar dhe operues i Agjencisë 

 
Neni 10 

 
Agjencia si dhe programet e veprimtaritë e saj financohet nga akordimi i mjeteve nga 
BKK-ja që destinohen për këtë qëllim, sipas ligjit vjetor mbi akordimet (ndarjet) 
buxhetore si dhe donacionet, kontributet dhe sponzorimet e entiteteve dhe personave 
juridik vendor dhe të huaj. 
 

Agjencia udhëhiqet nga Drejtori i Agjencisë. 
 

Neni 11 
 
11.1. Drejtori propozohet nga ministri dhe emërohet nga Qeveria.  
11.2. Drejtori, për tu emëruar duhet të plotësojë këto kushte:  

a) të jetë banor i Kosovës,  
b) të posedojë diplomë universitare dhe së paku 5 vjet përvojë në punët 

përkatëse c). të mos i nënshtrohet ndikimit të jashtëm gjatë kryerjes së 
punëve të veta,  

c) të punojë me orar të plotë dhe të mos ketë punësim tjetër.  
11.3. Shkarkimi i Drejtorit të Agjencionit bëhet nga organi që e ka emëruar sipas këtij 
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ligji, për shkak të mungesës së aftësive profesionale, menaxhimit të dobët të 
resurseve njerëzore dhe materiale, sjelljes së keqe ose nëse është dënuar dhe 
shpallur fajtor për vepër penale me burgim më të gjatë se gjashtë muaj me ditën 
e fillimit të vuajtjes së dënimit.  

 
Drejtori i Agjencisë 

 
Neni 12 

 
12.1. Drejtori i Agjencisë me pëlqimin e Ministrit të MTI-së, aprovon planin vjetor të 

punës së Agjencisë, me të cilin rregullon detajisht aktivitetet e Agjencisë për 
vitin kalendarik dhe mbikëqyrë realizimin e programit. 

12.2. Drejtori i Agjencisë me pëlqimin e Ministrit aprovon organogramin dhe 
sistematizimin e vendeve të punës të domosdoshme për kryerjen e veprimtarive 
për të cilat është themeluar kjo Agjenci. Punëtorët e Agjencisë konsiderohen si 
nëpunës civil në pajtim me Rregulloren 2001/36. 

 
Neni 13 

 
13.1. Në afat prej 60 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, duhet të emërohet Drejtori i 

Agjencisë.  
13.2. Drejtori i Agjencisë është i obliguar në afat prej 30 ditësh ti prezantojë Ministrit 

organogramin e Agjencisë, sistematizimin me përshkrimin e vendeve të punës 
dhe planin financiar për funksionimin normal të Agjencisë.  

 
Neni 14 

 
Orari i punës së Agjencisë është identik me orarin e Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë. 
 

Neni 15 
 
15.1. Agjencia kohë pas kohe njofton opinionin lidhur me kushtet, afatet dhe mënyrën 

e ofrimit të shërbimeve të Agjencisë.  
15.2. Me rastin e organizimit të prezantimeve, seminareve dhe takimeve konsultative 

dhe shkencore, Agjencia është e obliguar që përveç ftesave orarin ta publikojë 
edhe në mjetet e informimit.  

 
Mbikëqyrja 

 
Neni 16 

 
16.1. Agjencioni i jep përgjegjësi për aktivitetet e tij Ministrisë së Tregtisë dhe 

Industrisë, në përputhje me ligjin.  
16.2. Agjencia do t’i sigurojë Ministrit dhe Qeverisë raporte gjashtë-mujore.  
16.3. Qeveria lejon dhe aprovon planin financiar dhe llogarinë përfundimtare të 

Agjencisë.  
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KREU IV 
Hyrja në fuqi dhe zbatimi i ligjit 

 
Neni 17 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit n Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga ana e 
Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përhershëm të Kombeve të Bashkuara. 
 
Më 8 shtator 2005 
UNMIK/REG/2005/44 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI I / NR. 6 / 01 NËNTOR 2006 
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LIGJI Nr. 03/L-031 
PËR NRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-5 

PËR MBËSHTETJEN E NDËMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke pasur parasysh nevojën për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për mbështetje të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nr. 02/L-5, i shpallur në Rregulloren e UNMIK-ut 
nr. 2005/44, me qëllim të sanksionimit të ri kategorizimit të ndërmarrjes sipas 
kapaciteteve afariste, të kompletimit të autoritetit administrues dhe të përcaktimit të 
kompetencave për planifikim, mbikëqyrje e ekzekutim, si dhe të plotësimit të vakumeve 
juridike dhe me qëllim që ligji të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe i zbatueshëm, 
 
Miraton 
 

LIGJIN PËR NRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-5 
PËR MBËSHTETJEN E NDËMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME 

 
Neni 1 

 
Në tërë tekstin e ligjit përveç titullit të ligjit: 
Fjala Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme “NVM” zëvendësohet me fjalën Ndërmarrja 
mikro, e Vogël apo e Mesme “NMVM”. 
Fjala “Drejtor” zëvendësohet me fjalën “Kryeshef Ekzekutiv”. 
 

Neni 2 
 
Ndryshohet përkufizimi: “ndërmarrja” në nenin 3 të ligjit si vijon: “Ndërmarrje”- 
nënkupton ndërmarrjen mikro, të vogël apo të mesme. 
 

Neni 3 
 
Ndryshohet titulli i nenit 4 të ligjit me “Klasifikimi i ndërmarrjeve” ndërsa 
riformulohet neni 4 në tërësi si vijon: 
4.1. Ndërmarrja për ta fituar statusin e njërës nga ndërmarrjet e klasifikuara duhet t’i 

plotësojë kushtet si vijon:  
a) mikro-ndërmarrja duhet të ketë të punësuar deri nëntë (9) punëtorë;  
b) ndërmarrja e vogël duhet të ketë të punësuar prej dhjetë (10) deri 

dyzetenëntë (49) punëtorë;  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 452 

c) ndërmarrja e mesme duhet të ketë të punësuar prej pesëdhjetë (50) deri 
dyqindedyzetenëntë (249) punëtorë.  

4.2. Ndërmarrja sipas pikave a), b), c) të paragrafit 1 të këtij neni e gëzon të drejtën 
për asistencë nëse i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj.  

4.3. Nëse ndërmarrja sipas pikave a), b), c) të paragrafit 1 të këtij neni i plotëson 
kushtet e përcaktuara, ka të drejtë të aplikojë në një ose në më shumë programe 
a nisma të agjencisë për mbështetje të NMVM-së.  

4.4. Ndërmarrja që aplikon për pjesëmarrje në programe apo nisma të NMVM-së 
duhet t’i dorëzojë:  
a) kërkesën për pjesëmarrje; dhe  
b) deklaratën e përgjegjësit të ndërmarrjes se janë plotësuar kushtet e 

përcaktuara sipas njërës nga pikat a), b), c) të paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Neni 4 
 
Ndryshohet titulli i KREUT II të ligjit si vijon: 

 “Masat për krijimin dhe zhvillimin e NMVM-ve”. 
 

Neni 5 
 
Në Nenin 5 të ligjit, nën-paragrafin c), pas pikës (iv), shtohet pikë e re (v). si vijon: 

v) publikimin e raporteve vjetore të NMVM-ve. Ministria me akt nënligjor i 
përcakton kërkesat dhe përmbajtjen që duhet ta ketë raporti vjetor për NMVM-
të. 

Shtohen 3 nën-paragraf (k, l, m) të rinj në nenin 5 të ligjit si vijon: 
k) ndërtuar skema të trajnimeve dhe këshillimeve për kategoritë e ndërmarrësve 

potencial dhe atyre ekzistues dhe NMVM në tërësi;  
l) zhvilluar programin e hapësirave të punës përmes inkubatorëve të biznesit, 

parqeve të biznesit dhe parqeve industriale;  
m) bashkëpunuar me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe Autoritetin 

Qendror Bankar të Kosovës, qe se bashku te përgatitin dhe propozojnë 
Kuvendit programin dhe skemat për mbështetjen e NMVM-ve për qasje ne 
kapitalin privat dhe burimet financiare.  

 
Neni 6 

 
Ndryshohet neni 7 i ligjit si vijon: 

Gjatë ushtrimit të funksioneve të caktuara në nenin 5, agjencia duhet që të marrë 
parasysh NMVM-të në fazën e tyre fillestare, NMVM-të në pronësi mbi 50% të 
pjesëmarrjes së femrave si dhe NMVM-të që veprimtarinë primare e ushtrojnë në 
një zonë që Ministria e Ekonomisë dhe Financave e ka përcaktuar komunë e pa 
zhvilluar ekonomikisht. 

 
Neni 7 

 
Pas paragrafit 8.2 të nenit 8 të ligjit shtohen dy paragraf të rinjë si vijon: 
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8.3. Agjencia e nxjerr rregulloren e organizimit të brendshëm që e miraton Ministria.  
8.4. Ministria me akt nënligjor i rregullon logon, vulën e Agjencisë si dhe 

përdorimin e tyre.  
 

Neni 8 
 
Ndryshohet titulli i nenit 9 të ligjit me: “Objekti i veprimtarisë” ndërsa riformulohet 
neni 4 në tërësi si vijon: 
a) mbështetjen e nevojshme teknike të ofruar nga autoritetet publike dhe eliminimin 

ose reduktimin e barrierave të panevojshme burokratike për aktivitetin e NMVM-
ve;  

b) zhvillimin e kornizës së politikave për ta siguruar një angazhim më koherent 
ndërmjet Qeverisë dhe të NMVM-ve;  

c) mbledhjen dhe analizën e të dhënave që ua shpërndan subjekteve që t`i 
shfrytëzojnë për të bërë ndryshime në politika dhe ekzekutime, së paku në baza 
vjetore dhe sjelljen e detajeve të mjaftueshme për qasje në ndryshimet e sektorit të 
NMVM-ve dhe efektivitetin e politikës së ndryshimeve;  

d) krijimin dhe zhvillimin e programeve në funksion të transferit të njohurive dhe 
teknologjisë;  

e) mekanizmin e ndryshimit i cili demonstron se çka mund të bëhet, duke matur 
progresin kundruall zhvillimeve në treg dhe duke ndërmarr veprime në nivelin 
komunal, vendor dhe regjional, për të ngritur shkallën e arritjeve;  

f) dhënia e rekomandimeve, propozimi i ndryshimeve dhe plotësimeve në ligjet dhe 
rregullat që kanë efekt në zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve dhe gjithashtu në 
programet dhe projektet që lidhen me to;  

g) mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me të gjitha Ministritë relevante, organizmat 
shtetërore, institucionet financiare, Oda Ekonomike e Kosovës, agjencitë e 
zhvillimit të biznesit, shoqatat e biznesit dhe të sipërmarrësve, me qëllim që të 
ndihmoje koordinimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me zhvillimin e 
mikrondermarrjeve ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe mbështetjen e 
programeve brenda dhe jashtë vendit;  

h) koordinimin e programeve që lidhen me krijimin dhe zhvillimin e 
mikrondërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si: inkubatorët e biznesit, 
parqet e biznesit, parqet industriale, parqet teknologjike, programet e trajnimeve 
dhe të këshillimeve, ngritja e njohurive për NMVM-të me qëllim të qasjes në 
kapitalin privat dhe burimet financiare, si dhe hartimi dhe zhvillimi i programeve 
të reja në nivel kombëtar në mbështetje të mikrondërmarrjeve, të ndërmarrjeve të 
vogla dhe të ndërmarrjeve të mesme në Kosovë;  

i) propozimi dhe hartimi i planeve për një koordinim dhe bashkëpunim me të mirë 
ndërmjet organizatave të ndryshme ekzistuese, të vendit apo të huaja, si dhe 
strukturave aktuale të përfshira në zhvillimin e mikrondermarjeve, ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme ne Kosovë; 

j) krijimi dhe forcimi i bashkëpunimit me institucionet tjera në mbështetje të 
mikrondërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;  

k) identifikimin e problemeve dhe propozimin në Qeveri të alternativave të 
mundshme në lidhje me kuadrin rregullator, me politikat ekonomike, financiare 
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dhe fiskale në drejtim të zhvillimit të mikrondërmarrjeve, të ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesmeve;  

l) krijimin e lehtësive për kreditimin e NMVM-ve, si dhe paraqitjen e propozimeve 
për përmirësimin e legjislacionit me të cilin rregullohet sektori privat dhe 
mekanizmat e tjerë për të tërhequr investime në NMVM;  

m) krijimin e mundësive të reja për kërkime të tregut për mikrondërmarrjet, 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, bazuar në konkurrencë, në standardet e 
kualitetit, në kushtet e eksportit, si dhe te blerësit potencialë vendorë dhe 
ndërkombëtarë të produkteve dhe të shërbimeve të tyre;  

n) kryerjen e veprimtarive studimore në përputhje me funksionet e saj, duke përfshirë 
studime fizibiliteti, studime tregu, anketime, konsulencë në praktikat tregtare, të 
menaxhimit dhe të veprimtarive nxitëse;  

o) mbledhjen, përpunimin, ndërtimin dhe zhvillimin e një sistemi të mirë 
informacioni për mikrondërmarrjet, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ne Kosovë, 
si dhe shpërndarjen dhe shkëmbimin e tij me rrjetin e subjekteve të interesuara;  

p) promovimin e tregut bazuar në kulturën e biznesit konkurrues në të gjithë sektorët 
e ekonomisë vendore.  

 
Neni 9 

 
Ndryshohet titulli i nenit 11 të ligjit me: “Organet drejtuese të Agjencisë” ndërsa 
riformulohet neni 4 në tërësi si vijon: 
11.1. Organet e Agjencisë janë:  

a) Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë; dhe  
b) Këshilli i Agjencisë.  

11.2. Emërimi dhe shkarkimi i Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë të NMVM-ve bëhet 
nga Komisioni për emërime të larta publike sipas Rregullores për shërbimin 
civil të Kosovës nr. 2001/36.  

 
Neni 10 

 
Pas nenit 13 të ligjit shtohet nen i ri 13.A si vijon: 
 

Neni 13.A 
Këshilli i Agjencisë 

 
13.A.1. Qeveria e Kosovës në bazë të propozimit të Ministrisë e të shoqëruar me 

arsyetimin e agjencisë, e themelon Këshillin e agjencisë për mbështetje të 
NMVM-ve e që përbëhet prej përfaqësuesve në vijim: 
a) një (1) përfaqësues i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë;  
b) një (1) përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave;  
c) një (1) përfaqësues i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale;  
d) një (1) përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural;  
e) një (1) përfaqësues i Shoqatës së Bankave të Kosovës;  
f) një (1) përfaqësues i Asociacionit të Biznesit Privat në Kosovë.  
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13.A.2. Mandati i anëtarëve të Këshillit është tri (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes 
edhe për një (1) mandat. 

13.A.3. Fushëveprimi, të drejtat dhe detyrat e Këshillit të Agjencisë rregullohen me 
akt nënligjor nga Ministria. 

13.A.4. Këshilli i Agjencisë është organ këshillëdhënës i Agjencisë. 
13.A.5. Këshillin e Agjencisë e kryeson ministri i Ministrisë për Tregti e Industri. 
13.A.6. Këshilli, sipas vlerësimit të vet ose me kërkesë të Kryeshefit ekzekutiv të 

Agjencisë, i ofron këshilla dhe rekomandime Agjencisë lidhur me çështjet 
brenda fushë veprimtarisë së saj. 

 
Neni 11 

 
Pas nenit 16 shtohet KREU IV si vijon: 
 

KREU IV 
Dispozitat ndëshkuese 

 
Neni 17 

 
17.1. Personi fizik apo juridik që ofron informacione në kundërshtim me nenin 2 të 

këtij ligji dënohet prej pesëqind (500) deri në dymijë (2000) euro. 
17.2. Për shkak të shkeljes së dispozitave të këtij ligji përveç paragrafit 1, ndërmarrjes 

i shqiptohet masa e diskualifikimit për pjesëmarrje në çfarëdo programi apo 
iniciative për mbështetje të NMVM-ve për një periudhë dy (2) vjeçare. 

17.3. Të drejtën e shqiptimit të masës sipas paragrafëve 1 përkatësisht 2 të këtij neni e 
ka kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë.  

17.4. Ndërmarrja e pakënaqur për shkak të shqiptimit të masës sipas paragrafit 3, ka të 
drejtë ankese në organin e shkallës së dytë në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 
ditësh nga dita e marrjes së vendimit.  

17.5. Ankesën sipas paragrafit 4, në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e dorëzimit 
të ankesës e shqyrton Komisioni prej tre (3) anëtarësh që i emëron ministri.  

17.6. Pala e pakënaqur me vendimin e Komisionit, sipas paragrafit 5, ka të drejtë që 
në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e marrjes së vendimit të ngritë kontest 
administrativ në pajtim me LPA-në në Gjykatën Supreme të Kosovës.  

 
Neni 12 

 
KREU IV i Ligjit ndryshon titullin, bëhet KREU V si vijon: 
 

KREU V 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE P RFUNDIMTARE 

 
Shtohen edhe një nen i ri, neni 18 si vijon: 
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Neni 18 
Zbatimi 

 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të nxjerr akte nënligjore me qëllim të zbatimit të 
këtij ligji. 
 

Neni 13 
 
Neni 17 i ligjit bëhet 19 dhe ndryshohet si vijon: 
 

Neni 19 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-031 
17 Tetor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL- 052- 2008, datë 06.11.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 42 / 25 NËNTOR 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-198 
PËR TREGTINË E MALLRAVE STRATEGJIKE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR TREGTINË E MALLRAVE STRATEGJIKE 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj rregullon eksportin, importin, transitin, trans-ngarkimin, ri-eksportin dhe ri-

transferimin e mallrave strategjike, ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura, si dhe 
kontrollin, mbikëqyrjen, të drejtat dhe detyrimet e palëve që marrin pjesë në 
aktivitetet e biznesit nga kjo fushë.  

2. Qëllimi i këtij ligji është ta avancojë sigurinë shtetërore dhe interesat e politikës së 
jashtme të Republikës së Kosovës, drejt përmbushjes së detyrimeve dhe 
marrëveshjeve ndërkombëtare në lidhje me mospërhapjen e armëve të shkatërrimit 
në masë dhe mallrave tjera strategjike të shfrytëzuara për qëllime ushtarake dhe t’i 
kontribuojë përpjekjeve ndërkombëtare dhe rajonale për rregullimin e tregtisë me 
mallrat strategjike.  

 
Neni 2 

Fushëveprimi 
 
1. Ky ligj rregullon kufizimin ose ndalimin e eksportit, importit, transitit, trans-

ngarkimit dhe ri-eksportit të mallrave strategjike që hyjnë, dalin ose që kalojnë 
nëpër territorin e Republikës së Kosovës, përfshirë ri-eksportin jashtë territorial, ri-
transferimin dhe ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura dhe që kanë të bëjnë me 
ndonjë nga mallrat që i nënshtrohen këtij ligji.  

2. Ky ligj zbatohet ndaj:  
2.1. secilit person fizik ose juridik në territorin e Republikës së Kosovës, duke 

përfshirë të gjitha zonat e lira tregtare, zonat e lira doganore, dhe hapësirën 
ajrore;  

2.2. secilit shtetas të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë Republikës së 
Kosovës;  

2.3. secilit person juridik i cili në Republikën e Kosovës e ka të regjistruar zyrën, 
selinë ose veprimtarinë e përhershme të biznesit, si dhe zyrat përfaqësuese 
ose subsidiare të personit në vendin e huaj;  
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2.4. secilit person të huaj, i cili gjendet jashtë territorit të Republikës Kosovës 
dhe që operon në emër ose nën kontrollin e personit nga Republika e 
Kosovës.  

 
Neni 3 

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

1.1. Qeveria – Qeveria e Republikës së Kosovës.  
1.2. Ministria – Ministria përkatëse për Tregti dhe Industri.  
1.3. Ministri – Ministri përkatëse për Tregti dhe Industri.  
1.4. Departament - Departamenti specifik për mallra strategjike brenda 

Ministrisë përkatëse për Tregti dhe Industri.  
1.5. Komision – Komisioni për tregtinë me mallra strategjike.  
1.6. Mallrat strategjike – çdo mall për përdorim ushtarak dhe të dyfishtë, duke 

përfshirë mallrat nga Lista Shtetërore e Mallrave të Kontrolluara Strategjike; 
mallrat të cilat tërësisht apo pjesërisht mund të përdoren për zhvillimin, 
prodhimin, përdorimin, mirëmbajtjen, magazinimin, detektimin, 
identifikimin ose përhapjen e armëve kimike, biologjike apo bërthamore ose 
pajisjeve tjera, ose për zhvillimin, mirëmbajtjen, apo magazinimin e mjeteve 
për dërgimin e tyre; ose mallrave tjerë sipas përdorimit të fundit apo 
përdoruesit të fundit.  

1.7. Mallrat ushtarake – mallrat të cilat kryesisht, por jo ekskluzivisht, janë të 
dizajnuara, zhvilluar, konfiguruara, adaptuara, montuara, prodhuara ose 
modifikuara për përdorim ushtarak ku hyjnë edhe teknologjitë dhe softuerët 
e mallrave përkatëse.  

1.8. Përdorim përfundimtar ushtarak – nënkupton:  
1.8.1. përfshirjen në “mallrat ushtarake” në Lista Shtetërore e Mallrave të 

Kontrolluara Strategjike;  
1.8.2. përdorimi i pajisjeve prodhuese, testuese apo analitike si dhe të 

komponentëve të tyre, për zhvillimin, prodhimin ose mirëmbajtjen e 
“mallrave ushtarake” nga Lista Shtetërore e Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike;  

1.8.3. përdorimi i çdo produkti të papërfunduar në fabrikë, për prodhimin e 
“mallrave ushtarake” nga Lista Shtetërore e Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike.  

1.9. Mallrat për përdorim të dyfishtë – mallrat, përfshirë softuerët dhe 
teknologjinë e cila mund të përdoret si për qëllime civile, ashtu edhe për 
qëllime ushtarake, ky hyjnë të gjitha mallrat të cilat mund të përdoren për 
qëllime jo eksplozive (jo shpërthyese) ose të cilat në çfarëdo mënyrë mund 
të ndihmojnë në tërësi ose pjesërisht në zhvillimin, prodhimin, përdorimin, 
mirëmbajtjen, magazinimin, detektimin, identifikimin apo përhapjen e 
armëve kimike, biologjike ose bërthamore ose pajisjeve tjera, ose për 
zhvillimin, mirëmbajtjen apo magazinimin e mjeteve për dërgimin e tyre.  

1.10. Teknologjia – informacioni specifik i nevojshëm për zhvillimin, prodhimin 
ose përdorimin e mallrave strategjike. Ky informacion ka formën “të dhënat 
teknike” ose “asistencë teknike”. 
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1.11. Të dhënat teknike – skicat, planet, diagramet, modelet, formulat, projektet 
dhe specifikat inxhinierie, doracakët dhe udhëzuesit (e shkruar ose të 
regjistruar – përfshirë softuerët), si dhe çdo media tjetër apo pajisje të tilla 
sikur, disqet, shiritat dhe memoriet vetëm të lexueshme.  

1.12. Shërbimet e ndërlidhura – Ndërmjetësimi, transportimi, shërbimet 
financiare dhe ofrimi i asistencës teknike.  

1.13. Ndërmjetësim – nënkupton:  
1.13.1. negociatat apo marrëveshjet e transaksioneve (kontraktuale) për 

blerje, shitje ose furnizim me mallra strategjike nga Republika e 
Kosovës në shtetin e huaj ose nga një shtet i huaj në shtetin tjetër;  

1.13.2. shitja ose blerja e mallrave strategjike në shtetin e huaj me qëllim të 
transferimit të tyre në shtetin tjetër të huaj.  

1.13.3. për qëllimet e këtij ligji, “ndërmjetësimi (brokering)” konsiderohet 
si “shërbim i ndërlidhur.”  

1.14. Ndërmjetësuesi (Broker) – personi i cili i nënshtrohet këtij ligji dhe që 
ofron shërbime të ndërmjetësimit.  

1.15. Transport – akti i bartjes së mallrave strategjike, marrëveshja për bartjen e 
tyre, organizimi ose lehtësimi i bartjes së tyre, ofrimi i shërbimeve 
mbështetëse transportuesit dhe çdo akt tjetër me të cilin llogaritet se e 
ndihmon furnizimin me këto mallra ose dorëzimin e tyre, atëherë kur kjo i 
kontribuon armëve kimike, biologjike ose bërthamore ose pajisjeve tjera 
bërthamore apo mjeteve për dërgimin e tyre, ose të mallrave ushtarake kur 
ato i destinohen vendit ndaj të cilit është vënë embargo ose janë vënë 
sanksionet ose palës së ndaluar. Për qëllimet e këtij ligji, “transport” 
konsiderohet “shërbim i ndërlidhur.”  

1.16. Shërbime financiare – vënia në dispozicion ose ofrimi i fondeve për të 
lehtësuar bartjen e mallrave strategjike dhe/ose shërbimeve të ndërlidhura, 
atëherë kur kjo i kontribuon armëve kimike, biologjike ose bërthamore ose 
pajisjeve tjera bërthamore apo mjeteve për dërgimin e tyre, ose të mallrave 
ushtarake kur ato i destinohen vendit ndaj të cilit është vënë embargo ose 
janë vënë sanksionet ose palës së ndaluar. Për qëllimet e këtij ligji, 
“shërbimet financiare” konsiderohen si “shërbime të ndërlidhura.”  

1.17. Asistenca teknike – çdo mbështetje teknike që ka të bëjë me riparimin, 
zhvillimin, prodhimin, montimin, testimin ose mirëmbajtjen e mallrave 
strategjike si dhe çdo shërbim tjetër teknik në formë të udhëzuesit të shkruar 
apo gojor, trajnim dhe bartje e njohurive ose shkathtësive të punës ose 
shërbime tjera konsultative, duke përfshirë transferimin e të dhënave 
teknike. Për qëllimet e këtij ligji, asistenca teknike konsiderohet si “shërbim 
i ndërlidhur”. Kontrolli i asistencës teknike nuk zbatohet ndaj informatave 
publike, ndaj kërkimeve shkencore bazike ose ndaj informacioneve 
minimale të nevojshme në aplikacionet për patentim.  

1.18. Eksport – dorëzimi ose dërgimi jashtë territorit të Republikës së Kosovës, 
përfshirë këtu edhe ri-eksportimin e mallrave strategjike, dhe transmisioni i 
softuerëve ose teknologjisë personalisht ose përmes mediave elektronike, 
përfshirë këtu telefaksin, telefonin, postën elektronike ose çfarëdo pajisje 
tjetër elektronike, dhe që destinohen jashtë Republikës së Kosovës. Për 
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qëllimet e këtij ligji, shpalosja ose transferimi i të dhënave teknike, çoftë 
personalisht apo përmes telefaksit, telefonit, postës elektronike apo çfarëdo 
pajisjeje tjetër elektronike, personit të huaj brenda territorit të Republikës së 
Kosovës apo jashtë saj, konsiderohet si “eksport.” 

1.19. Eksportues – personi fizik apo juridik në emër të të cilit bëhet deklarata e 
eksportit dhe i cili e mban kontratën me pranuesin e dërgesës në shtetin e 
huaj dhe është i autorizuar të dërgojë mallra jashtë territorit të Republikës së 
Kosovës, të transmetojë ose të vë në dispozicion softuerin apo teknologjinë 
personalisht apo përmes telefaksit, telefonit, postës elektronike ose çfarëdo 
mjeti tjetër elektronik personit të huaj në territorin e Republikës së Kosovës 
ose jashtë, konsiderohet se është “eksportues”.  

1.20. Ri-eksportim – eksportimi i mallrave strategjike nga Republika e Kosovës 
që paraprakisht janë importuar në Republikën e Kosovës.  

1.21. Import – hyrja e mallrave strategjike ose transferimi i përkohshëm apo i 
përhershëm i teknologjisë në territorin e Republikën e Kosovës, përfshirë 
edhe ri-importin.  

1.22. Importues – personi fizik ose juridik që merret me importimin e mallrave 
strategjike në Republikën e Kosovës.  

1.23. Transit – hyrja brenda e pastaj dalja e dërgesave të mallrave strategjike nga 
territori i Republikës së Kosovës të cilat janë të destinuara jashtë territorit të 
saj dhe në atë mënyrë që malli strategjik gjatë tërë kohës qëndron në të 
njëjtin mjet transportues.  

1.24. Personi që kryen transitin (transitori) – personi fizik ose juridik i cili 
është i autorizuar ose përgjegjës për transitin e mallrave strategjike përmes 
Republikës se Kosovës.  

1.25. Trans-ngarkim – mënyrë e transportimit të mallrave strategjike me mjetin 
transportues i cili hyn në territorin e Republikës së Kosovës, ku malli 
strategjik shkarkohet nga ai mjet transportues dhe ngarkohet në mjetin tjetër 
transportues me destinacion përfundimtar jashtë Republikës së Kosovës.  

1.26. Personi që kryen trans-ngarkimin – personi fizik ose juridik i cili është i 
autorizuar ose përgjegjës për trans-ngarkimin e mallrave strategjike në 
Republikën e Kosovës.  

1.27. Ri-eksportim jashtë territorial – transportimi ose transmisioni prej një 
shteti të huaj në tjetrin të mallrave të licencuara strategjike paraprakisht të 
importuara nga Republika e Kosovës.  

1.28. Ri-transferim jashtë territorial – transportimi ose transmisioni prej një 
personi fizik ose juridik në personin tjetër fizik ose juridik të mallrave të 
licencuara strategjike paraprakisht të importuara nga Republika e Kosovës.  

1.29. Licencë individuale – autorizimi i një eksportuesi të caktuar, importuesi, ri-
eksportuesi, ri-transferuesi, personi që kryen transitin, trans-ngarkimin ose 
shërbime të ndërlidhura, që të kryej aktivitetet e përmendura me këtë ligj, 
përkitazi me një përdorues të fundit, një pranues të dërgesës ose një shitës 
në shtetin e huaj dhe për një ose më shumë mallra strategjike.  

1.30. Licencë globale – autorizimi i dhënë eksportuesit të caktuar për një lloj ose 
kategori të mallrave strategjike, i cili mund të vlejë për eksportim te një ose 
më shumë përdorues të fundit të përcaktuar dhe/ose te një ose më shumë 
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shtete të huaja.  
1.31. Licencë e përgjithshme – autorizimi për importim, eksportim, transit ose 

trans-ngarkim të mallrave strategjike të përcaktuara ose të shërbimeve të 
ndërlidhura e të përcaktuara nën kushtet dhe në shtetet e destinacionit të 
specifikuara në licencën e përgjithshme.  

1.32. Certifikata ndërkombëtare e importit – dokumenti që përmban 
konfirmimin nga Komisioni se importuesi i mallrave ka marrë përsipër të 
importoj në Republikën e Kosovës mallrat në vlerën dhe sasinë e specifikuar 
dhe se nuk do të ri-eksportoj ose ri-transferoj mallrat pa licencë përkatëse.  

1.33. Certifikata e përdorimit të fundit – dokumenti që përmban konfirmimin 
nga Komisioni se përdoruesi i fundit ka marrë përsipër të importojë mallra 
strategjike në vlerën dhe sasinë e specifikuar dhe për qëllimet e specifikuara 
në certifikatë dhe se nuk do të ri-eksportoj ose ri-transferoj mallrat pa 
licencë përkatëse.  

1.34. Certifikata për verifikimin e dërgesës – nënkupton:  
1.34.1. dokumentin që përmban konfirmimin nga Komisioni se pranuesi i 

mallrave në Republikën e Kosovës, i ka pranuar mallrat në vlerën 
dhe sasinë e specifikuar;  

1.34.2. dokumentin që përmban konfirmimin nga autoritetet kompetente të 
qeverive të huaja se pranuesi i mallrave strategjike të Republikën e 
Kosovës i ka pranuar mallrat në vlerën dhe sasinë e specifikuar në 
shtetin e destinacionit.  

1.35. Palë e refuzuar – person fizik ose juridik në shtetin e huaj, të cilit personi 
nga Republika e Kosovës nuk mund t’i shesë ose eksportojë, t’i ofrojë 
shërbime të ndërlidhura ose me të cilin nuk mund të zhvillojë biznes me 
mallra strategjike.  

1.36. Institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë – institucionet shtetërore 
të cilat sipas ligjeve relevante janë të lejuara të posedojnë dhe bartin armë.  

1.37. PBP - Programi i brendshëm i pajtueshmërisë për transportues - sigurimi 
pajtueshmërinë me të gjitha rregulloret dhe standardet e komunitetit të 
kontrollit të eksportit global nga ana e tregtarëve të mallrave strategjike.  

 
Neni 4 

Komisioni për kontrollin e tregtisë me mallra strategjike 
 
1. Komisioni për kontrollin e tregtisë me mallra strategjike formohet me vendim të 

Qeverisë së Republikës e Kosovës.  
2. Komisioni përbëhet nga pesë (5) anëtarë dhe zëvendës anëtarë, përfaqësues të:  

2.1. Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë;  
2.2. Ministrisë së Punëve të Jashtme;  
2.3. Ministrinë për Forcën e Sigurisë;  
2.4. Ministrisë së Punëve të Brendshme  
2.5. Doganës së Kosovës;  

3. Secili anëtar ose zëvendës anëtar i Komisionit është përgjegjës për çështjet brenda 
kompetencave të ministrisë të cilën ai apo ajo e përfaqëson.  

4. Komisioni aprovon, anulon, ndryshon dhe revokon licencat për eksport, import, 
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transit, trans-ngarkim, ri-eksportim jashtë territorial, ri-transferim dhe për ofrimin e 
shërbimeve të ndërlidhura dhe detyra tjera siç parashihet në këtë ligj dhe akte 
nënligjore.  

5. Komisioni përcakton Listen Shtetërore të Mallrave të Kontrolluara Strategjike.  
6. Anëtarët dhe zëvendësit e Komisionit emërohen dhe shkarkohen nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës bazuar në propozimet e ministrive përkatëse.  
7. Komisioni kryesohet nga përfaqësuesi i Ministrisë përkatëse për Tregti dhe 

Industri.  
8. Aprovimi për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-eksportim jashtë territorial, 

ri-transferim dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura jepet nga Komisioni me 
konsensusin e arritur nga të gjithë anëtarët e Komisionit. Në rast të mungesës së 
një (1) prej anëtarëve të Komisionit, e drejta për të votuar i bartet zëvendësit të tij. 
Nëse anëtarët e Komisionit nuk arrijnë konsensus atëherë Komisioni vendosë nëse 
do ta përcjellë kërkesën në fjalë për të vendosur në nivel ministror. Procedura e 
përcjelljes së kërkesës do të përcaktohet përmes aktit nënligjor të cilin do ta nxjerr 
Qeveria sipas propozimit të Ministrisë.  

9. Për kryerjen e detyrave të veta, Komisioni mund të kërkojë asistencë, këshilla dhe 
veprime tjera nga ministritë tjera, institucionet dhe ekspertët e fushave përkatëse. 
Procedura për kërkimin e këshillave nga ministritë tjera, institucionet dhe ekspertët 
e fushave përkatëse do të përcaktohet përmes aktit nënligjor të cilin e nxjerr 
Qeveria sipas propozimit të Ministrisë.  

10. Komisioni mund të kërkojë asistencë, këshilla dhe veprime tjera nga Agjencia 
Kosovare e Inteligjencës dhe Agjencioni për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria 
Nukleare për eksport, transit, trans-ngarkim, ri-eksportim jashtë territorial ose ri-
transferim dhe për ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura.  

11. Nëse ndonjë nga përfaqësuesit e Komisionit nuk është në gjendje ta japë qëndrimin 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh, atëherë Ministria kërkon arsyetimin me shkrim 
nga ministri përkatës për lëndën përkatëse.  

12. Qeveria sipas propozimit të Ministrisë aprovon aktin nënligjor për funksionimin e 
Punës së Komisionit.  

 
Neni 5 

Përgjegjësia për kontrollimin e tregtisë me mallra strategjike 
 
1. Ministria është institucioni përgjegjës i cili zbaton kontrollin e mallrave strategjike 

dhe kryen punë administrative të Komisionit.  
2. Me qëllim të zbatimit të paragrafit 1. të këtij neni, Ministria themelon 

Departamentin specifik për kontrollin e tregtisë me mallra strategjike.  
3. Struktura organizative e departamentit, fushë veprimtaria dhe zbatimi, rregullohet 

me aktin nënligjor për strukturim të MTI-së të cilin do ta aprovoj Qeveria.  
 

Neni 6 
Lista e mallrave që i nënshtrohen licencimit 

 
Qeveria, me propozimin e Ministrisë, përmes një vendimi miraton dhe përditëson 
Listën Shtetërore e Mallrave të Kontrolluara Strategjike që i nënshtrohen këtij ligji. 
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Lista Shtetërore e Mallrave të Kontrolluara Strategjike përfshinë Listën Evropiane të 
mallrave me përdorim të dyfishtë dhe Listat e përbashkët ushtarake si dhe mallrat të 
cilët vihen nën kontroll për shkaqe të sigurisë kombëtare, politikës së jashtme, sigurisë 
publike ose për arsyet e të drejtave të njeriut. 
 

Neni 7 
Fushëveprimi i kontrollit 

 
1. Licenca kërkohet për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-eksportim jashtë 

territorial dhe ri-transferim të mallrave nga Lista Shtetërore e Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike si dhe për ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura.  

2. Ministria me akt nënligjor përcakton formën dhe përmbajtjen e licencës nga 
paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Importi, eksporti, transiti, trans-ngarkimi, ri-eksportimi jashtë territorial dhe ri-
transferimi i mallrave nga Lista Shtetërore e Mallrave të Kontrolluara Strategjike si 
dhe ofrimi i shërbimeve të ndërlidhura kryhet në bazë të licencës së lëshuar nga 
Ministria bazuar në vendimin e Komisionit.  

4. Licenca për eksport, import, transit, trans-ngarkim ose ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura kërkohet për mallrat që nuk janë pjesë e Listës Shtetërore e Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike, atëherë kur:  
4.1. eksportuesi, personi që kryen transitin, personi që kryen trans-ngarkimin ose 

ofruesi i shërbimeve të ndërlidhura informohet nga Ministria se mallrat në 
fjalë janë apo mund të përdoren, në tërësi ose pjesërisht në lidhje me 
zhvillimin, prodhimin, trajtimin, operimin, mirëmbajtjen, magazinimin, 
identifikimin, detektimin ose përhapjen e armëve kimike, biologjike ose 
bërthamore ose pajisjeve tjera bërthamore, ose për zhvillimin, prodhimin, 
mirëmbajtjen, ose magazinimin e mjeteve për dërgimin e tyre;  

4.2. shteti blerës ose shteti i destinacionit i nënshtrohet embargos së armëve të 
miratuar nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës se Kombeve të Bashkuara, 
veprimet në bazë të vendimit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 
Evropian ose Bashkimit Evropian dhe kur eksportuesi, personi që kryen 
transitin, personi që kryen trans-ngarkimin ose ofruesi i shërbimeve të 
ndërlidhura informohet nga Ministria se mallrat në fjalë janë apo mund të 
kenë për qëllim, në tërësi apo pjesërisht, përdorimin përfundimtar për 
qëllime ushtarake;  

4.3. eksportuesi, personi që kryen transitin, personi që kryen trans-ngarkimin ose 
ofruesi i shërbimeve të ndërlidhura informohet nga Ministria se mallrat janë 
apo mund të kenë për qëllim, tërësisht apo pjesërisht përdorimin si pjesë apo 
komponentë të mallrave për përdorim ushtarak nga Lista Shtetërore e 
Mallrave të Kontrolluara Strategjike.  

5. Nëse eksportuesi, personi që kryen transitin, personi që kryen trans-ngarkimin ose 
ofruesi i shërbimeve të ndërlidhura e din se mallrat të cilat ka për qëllim t’i 
eksportojë, kalojë transit apo si trans-ngarkim, ose mallrat për të cilat ka për qëllim 
të ofrojë shërbime të ndërlidhura nuk janë pjesë e Listës Shtetërore e Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike dhe që janë të dedikuara tërësisht apo pjesërisht për 
cilëndo nga qëllimet e specifikuara në nën-paragrafët prej 4.1 deri në 4.3, 
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paragrafin 4 të këtij neni, atëherë eksportuesi, personi që kryen transitin, trans-
ngarkimin ose ofruesi i shërbimeve të ndërlidhura për këtë duhet ta informojë 
Ministrinë. Ministria vendos se a do të nevojitet licenca për eksport ose ofrim të 
shërbimeve të ndërlidhura. 

6. Licenca lëshohet nga Ministria bazuar në aprovimin e Komisionit, përveç në rastet 
kur:  
6.1. Autorizimi për importin e mallrave strategjike të dedikuara për Forcën e 

Sigurisë së Kosovës ose institucionet shtetërore të autorizuara të sigurisë, 
lëshohet nga Ministria e Forcës së Sigurisë ose Ministria e Punëve të 
Brendshme;  

6.2. Autorizimi për eksportin e përkohshëm të mallrave strategjike për 
Ministrinë e Forcës së Sigurisë të Kosovës ose institucionet shtetërore të 
autorizuara të sigurisë lëshohet nga Ministria e Forcës së Sigurisë ose nga 
Ministria e Punëve të Brendshme;  

6.3. Autorizimi për importin e mallrave strategjike të pranuara si donacione nga 
Qeveria e Republikës se Kosovës lëshohet nga Ministria e Forcës së 
Sigurisë ose Ministria e Punëve të Brendshme, nëse mallrat e tilla janë të 
përcaktuara të jenë pjesë e kompetencës së tyre ose kompetencës së 
institucioneve shtetërore të autorizuara të sigurisë;  

6.4. Autorizimi për eksportin e mallrave strategjike bazuar në marrëveshjet e 
nënshkruara nga Qeveria e Republikës së Kosovës lëshohet nga Ministria e 
Forcës së Sigurisë të Kosovës;  

6.5. Autorizimi për eksportin, transitin dhe trans-ngarkimin e mallrave 
strategjike të cilat veprojnë në kuadër të misionit ushtarak, paqeruajtës ose 
humanitar, lëshohet nga Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës;  

6.6. Autorizimi për eksport, import, transit dhe trans-ngarkim të mallrave 
strategjike të cilat do të përdoren për veprimtaritë hulumtuese, në lidhje me 
veprimtarinë e hetimeve ligjore që kanë për qëllim zbatimin e këtij ligji, 
lëshohet nga zyrat përkatëse të Qeverisë së Republikës së Kosovës.  

 
Neni 8 

Certifikata e përdorimit të fundit e lëshuar në emër të Republikës së Kosovës 
 
1. Me kërkesën e përdoruesit të fundit, Ministria ia lëshon përdoruesit të fundit 

certifikatën e përdorimit të fundit për import dhe përdorim të fundit të mallrave 
strategjike dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura.  

2. Ministria, me akt nënligjor përcakton formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga 
paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Dokumenti kontrollues për Certifikatën e përdoruesit të fundit të lëshuar nga 
Ministria, mund të revokohet vetëm për atë pjesë ku mallrat e përfshirë nuk janë 
importuar në Republikën e Kosovës.  

4. Kontrolli i përdorimit të fundit të mallrave të importuara strategjike ushtrohet nga 
institucionet relevante mbi bazën e dokumenteve kontrolluese për përdorimin e 
fundit. Kur institucionet zbatuese zbulojnë ndonjë shkelje përkitazi me mallrat 
strategjike, ato janë të obliguara ta njoftojnë Ministrinë menjëherë.  
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Neni 9 
Regjistrimi në regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike 

 
1. Para fillimit të eksportit, importit ose ofrimit të shërbimeve të ndërlidhura, 

personat të cilët e kryejnë këtë veprimtari janë të obliguar të regjistrohen në 
regjistrin e tregtarëve me mallra strategjike. Regjistrimi do të jetë parakusht për të 
aplikuar për licencë të eksportit, importit apo ofrimit të shërbimeve të ndërlidhura.  

2. Departamenti krijon dhe mirëmban regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike.  
3. Departamenti do të vendosë nëse eksportuesi, importuesi ose ofruesi i shërbimeve 

të ndërlidhura do të pranohen në regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike. 
Ministria mund të kërkojë nga anëtarët e Komisionit ose autoritetet kompetente 
mendim këshillues lidhur me kërkesën për regjistrim në regjistër.  

4. Kryesuesi, anëtarët dhe zëvendës anëtarët e Komisionit kanë të drejtë në qasje 
informative në regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike.  

5. Palët e treta do të kenë qasje në regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike nëse 
ato kanë interes të justifikuar dhe nëse Departamenti përcakton në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. Departamenti mund ta refuzojë dhënien e informatës nëse 
parashtruesi i kërkesës nuk ka justifikim të mjaftueshëm ose kur qasja ose dhënia e 
informatës mund të dëmtojë interesat të regjistruarit për të cilin kërkohet ajo.  

6. Forma e kërkesës, afatet dhe procedura për regjistrim në regjistrin e tregtarëve të 
mallrave strategjike, për fshirje nga regjistri dhe informatat të cilat duhet t’i ketë 
kërkesa për regjistrim përcaktohen me aktin nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

7. Departamenti refuzon regjistrimin në regjistrin e tregtarëve të mallrave strategjike 
nëse:  
7.1. parashtruesi i kërkesës paraqet rrejshëm ose fshehë faktet materiale ose 

dorëzon informata çorientuese, përfshirë dorëzimin e dokumenteve të 
rrejshëm në lidhje me paraqitjen e kërkesës për regjistrim;  

7.2. brenda pesë (5) viteve të kaluara, parashtruesi i kërkesës ka qenë përgjegjës 
për shkeljen e këtij ligji, aktet e tija nënligjore ose për shkeljen e dispozitave 
tjera ligjore që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare;  

7.3. brenda pesë (5) viteve të kaluara, parashtruesi i kërkesës ka qenë përgjegjës 
për shkeljen e embargos ose sanksioneve ndërkombëtare;  

7.4. kundër parashtruesit të kërkesës është nisur procedura penale për shkeljen e 
këtij ligji ose akteve të tija nënligjore ose është nisur procedurë civile ose 
penale ndaj parashtruesit të kërkesës e që kanë të bëjnë me sigurinë 
kombëtare;  

7.5. departamenti konsideron se ekzistojnë shqetësime tjera për sigurinë 
kombëtare.  

8. Kur Departamenti refuzon regjistrimin në regjistrin e tregtarëve të mallrave 
strategjike, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që Komisionit t’ia paraqesë ankesën 
kundër atij vendimi. Procedura ankimore do të përcaktohet me aktin nënligjor të 
cilin do ta nxjerr Ministria.  

9. Për ta ndryshuar regjistrimin në regjistër, parashtruesi i kërkesës duhet të dorëzoj 
pranë Departamentit një kërkesë me shkrim për ndryshimin përkatës. Nëse është e 
nevojshme, Departamenti mund të kërkojë dokumente shtesë.  

10. Departamenti mund të refuzojnë ndryshimin e të dhënave në regjistrin e tregtarëve 
te mallrave strategjike.  
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11. Departamenti mund ta fshin personin juridik ose fizik nga regjistri i tregtarëve te 
mallrave strategjike. Procedura e fshirjes do të përcaktohet me aktin nënligjor të 
cilin do ta nxjerrë Ministria.  

 
Neni 10 

Licencat për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-eksportim 
jashtë territorial, ri-transferim jashtë territorial, ri-transferim 

dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura 
 
1. Në Republikën e Kosovës jepen këto lloje licencash:  

1.1. Licenca individuale:  
1.1.1. në bazë të aprovimit nga Komisioni, Ministria mund të lëshojë 

licencë individuale për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-
eksport jashtë territorial, ri-transferim ose ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura.  

1.1.2. licenca individuale për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-
eksport jashtë territorial, ri-transferim ose ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura mund t’i nënshtrohet kushteve dhe kërkesave plotësuese 
në mënyrën të cilën e përcakton Ministria në licencë.  

1.2. Licenca globale:  
1.2.1. në bazë të aprovimit nga Komisioni, Ministria mund të lëshojë 

licencë globale.  
1.2.2. licenca globale mund t’i nënshtrohet kushteve dhe kërkesave 

plotësuese në mënyrën të cilën e përcakton Ministria në licencë.  
1.3. Licenca e përgjithshme:  

1.3.1. Ministria mund të lëshojë licencë të përgjithshme e cila mundëson 
eksportin, importin, transitin, ose trans-ngarkimin e mallrave 
strategjike të përcaktuar, ose ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura e 
të përcaktuara, nën kushtet ose në shtetet e destinuara e të 
identifikuara në licencën e përgjithshme. Ministria duhet ta 
publikojë licencën e përgjithshme.  

1.3.2. Licenca e përgjithshme mund të përdoret nga të gjithë personat e 
regjistruar si shfrytëzues të licencës së përgjithshme dhe në pajtim 
me kërkesat dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet 
përkatëse nënligjore.  

1.3.3. Licenca e përgjithshme nuk mund të përdoret atëherë kur Ministria e 
ka informuar eksportuesin apo importuesin, personin që kryen 
transitin, trans-ngarkimin ose ofruesin e shërbimeve të ndërlidhura 
se mallrat në fjalë janë apo mund të përdoren, tërësisht apo 
pjesërisht, për cilindo nga qëllimet e identifikuara në nenin 7, 
paragrafët 4. dhe 5. të këtij ligji, ose kur eksportuesi, importuesi, 
personi që kryen transitin, trans-ngarkimin, ose ofruesi i shërbimeve 
të ndërlidhura është në dijeni se mallrat janë të destinuar për atë 
qëllim.  

2. Ministria përmes aktit nënligjor do ta rregullojë procedurën e parashtrimit të 
kërkesës.  

3. Ministria përmes aktit nënligjor do të përcaktojë formën dhe përmbajtjen e licencave.  
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Neni 11 
Hedhja poshtë e kërkesës për licencë 

 
1. Nëse kërkesa është e pakompletuar ose e pasaktë, Ministria duhet ta njoftoj 

aplikuesin brenda afatit prej pesë (5) ditë pune dhe të kërkoj të e kompletoj 
kërkesën brenda afatit të përcaktuar nga Ministria.  

2. Nëse parashtruesi i kërkesës dështon ta kompletoj kërkesën edhe pas këtij afati 
shtesë, kërkesa do ti hidhet poshtë pa ndërmarrë asnjë veprim.  

3. Nëse parashtruesi i kërkesës parashtron kërkesë për një transakcion për mallrat për 
të cilat nuk mbulohen me këtë ligj, kërkesa do ti hidhet poshtë pa ndërmarrë asnjë 
veprim.  

 
Neni 12 

Afati për shqyrtimin e kërkesës për licencë nga Komisioni 
 
1. Lidhur me kërkesën për licencë, Komisioni vendos brenda njëzetë (20) ditëve të 

punës nga dita e paraqitjes së kërkesës, ose brenda dyzetë (40) ditëve të punës 
atëherë kur në kuadër të procedurës paraqitet nevoja e ndërmarrjes së verifikimeve 
plotësuese për ta aprovuar licencën. 

2. Ministria do ta njofton parashtruesin e kërkesës menjëherë pasi Komisioni të 
vendosë se procedura do të zgjasë deri në dyzetë (40) ditë. 

 
Neni 13 

Afati për lëshimin e licencës 
 
1. Ministria do të lëshon licencën e kërkuar brenda pesë (5) ditëve pune nga data e 

aprovimit të saj nga Komisioni.  
2. Në rast se Komisioni refuzon ta jep aprovimin e tij për eksportin e kërkuar apo 

importin, transitin, trans-ngarkimin, ri-eksportin jashtë territorial, ri-transferimin 
ose ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura, Ministria brenda pesë (5) ditëve pune 
është e detyruar ta njoftojë paraqitësin e kërkesës për vendimin negativ të 
Komisionit.  

3. Ministria e njofton paraqitësin e kërkesës lidhur me arsyet legjitime për refuzimin 
nga Komisioni gjithnjë në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale 
apo Ligjin për klasifikimin e informatave dhe verifikimin e sigurisë si dhe me 
ligjet tjera relevante.  

4. Në rastet kur Komisioni refuzon kërkesën për licencë, paraqitësi i kërkesës do të 
kërkon rishqyrtimin administrativ nga Komisioni brenda afatit prej tridhjete (30) 
ditëve nga dita e pranimit të njoftimit për refuzimin e kërkesës për licencë, para se 
të inicioj konfliktin administrativ në gjykatën kompetente.  

5. Komisioni rishqyrton kërkesën e aplikuesit brenda afatit prej njëzet (20) ditëve 
pune nga dita e pranimit të kërkesës dhe në rast se Komisioni përsëri ia refuzon 
kërkesën për aplikim, aplikuesi mund të bëj inicioj konfliktin administrativ në 
gjykatën kompetente në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

6. Procedura për shqyrtim administrativ do të rregullohet me akt nënligjor që do të 
nxjerrët nga Ministria.  
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Neni 14 
Pamundësia e bartjes së licencave, certifikatave dhe dokumenteve tjerë 

 
1. Licencat, certifikatat dhe dokumentet tjerë të cilët lëshohen në pajtim me këtë ligj, 

nuk mund t’i barten personave tjerë.  
2. Në rast të sjelljeve në kundërshtim me paragrafin 1. të këtij neni, personit të cilit i 

është dhënë licenca, certifikata ose dokumenti tjetër do t’i humb të gjitha të drejtat 
e parapara me këtë ligj.  

 
Neni 15 

Shqyrtimi dhe refuzimi i kërkesës për licencë 
 
1. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për licencë eksporti, importi, transiti, trans-ngarkimi, 

ri-eksporti jashtë-territorial, ri-transferimi ose për ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura, Komisioni do të refuzojë kërkesën nëse konstatohen rrethanat e 
mëposhtme si në vijim: 
1.1. se dhënia e licencës së kërkuar është në kundërshtim me politikën e jashtme 

ose interesat ekonomike të Republikës së Kosovës;  
1.2. se dhënia e licencës mund të rrezikojë respektimin e detyrimeve dhe 

përgjegjësive ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, në veçanti 
sanksionet e miratuara nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 
ose nga Bashkimi Evropian, marrëveshjet për mospërhapje dhe çështje tjera, 
si dhe detyrimet tjera ndërkombëtare;  

1.3. se dhënia e licencës mund të rrezikojnë mbrojtjen dhe interesat e sigurisë të 
Republikës së Kosovës;  

1.4. se transaksionit është në kundërshtim me strategjinë e sigurisë kombëtare të 
Republikës së Kosovës;  

1.5. se dhënia e licencës do të rrezikon respektimin e të drejtave të njeriut në 
shtetin e destinacionit ose respektimin e të drejtës ndërkombëtare 
humanitare në shtetin e destinacionit;  

1.6. se dhënia e licencës do të mund të kontribuonte në ngritjen e tensioneve ose 
konflikt të armatosur në shtetin e destinacionit;  

1.7. se dhënia e licencës do të mundëson që mallrat strategjike të arrijnë në 
posedim të palëve të refuzuara;  

1.8. se qëndrimet e shtetit të destinacionit ndaj terrorizmit, karakteri i aleancave 
dhe respektimi i të drejtës ndërkombëtare nga ai shtet nuk është në pajtim 
me ato të Republikës së Kosovës;  

1.9. se ekziston rreziku që mallrat të devijojnë, ri-transferohen ose ri-
eksportohen nën kushte të padëshirueshme;  

1.10. se mallrat janë në s’përputhje me të dhënat teknike dhe kapacitetet 
ekonomike të shtetit pranues, duke marrë në konsideratë dëshirën e shtetit 
që t’i plotësoj nevojat e veta legjitime për siguri dhe mbrojtje me devijim të 
vogël të resurseve njerëzore dhe ekonomike për armatim;  

1.11. se mallrat për të cilat kërkohet licenca janë objekt i hetimeve policore ose 
procedurave gjyqësore.  

1.12. brenda pesë (5) viteve të kaluara, parashtruesi i kërkesës ka qenë përgjegjës 
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për shkeljen e këtij ligji, aktet e tija nënligjore ose për shkeljen e dispozitave 
tjera ligjore që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare;  

1.13. brenda pesë (5) viteve të kaluara, parashtruesi i kërkesës ka qenë përgjegjës 
për shkeljen e embargos ose sanksioneve ndërkombëtare;  

1.14. kundër parashtruesit të kërkesës është nisur procedura penale për shkeljen e 
këtij ligji ose akteve të tija nënligjore ose është nisur procedurë civile ose 
penale ndaj parashtruesit të kërkesës e që kanë të bëjnë me sigurinë 
kombëtare;  

1.15. si dhe rrethana tjera relevante për sigurinë kombëtare dhe politikën e 
jashtme.  

 
Neni 16 

Vërtetësia dhe vlefshmëria ligjore e dokumentacionit 
 
Në rast të dyshimit të arsyeshëm mbi vërtetësinë dhe vlefshmërinë ligjore të 
dokumentacionit të dorëzuar, Ministria me propozimin e Komisionit do t’ia përcjellë të 
njëjtin autoriteteve kompetente për trajtim të mëtejshëm. 
 

Neni 17 
Rieksporti dhe ritransferimi i mallrave strategjike të importuara paraprakisht 

 
1. Nëse personi paraprakisht ka importuar mallra ne Republikën e Kosovës dhe 

dëshiron me i ritransferu këto mallra te një shfrytëzues tjetër i fundit, atëherë 
Ministria mund te kërkojë qe personi te dorëzoj aprovimin e autoriteteve 
kompetente te shtetit nga i cili mallrat ishin importuar ne Republikën e Kosovës.  

2. Në rastin e eksportit të mallrave të importuara më parë, Ministria mund të kërkojë 
nga paraqitësi i kërkesës kërkesën për aprovim të eksportit dhe dorëzimin e 
ndryshimeve të përdoruesit të fundit të mallrave, të lëshuar nga autoritetet 
kompetente të shtetit prej të cilit janë importuar mallrat.  

 
Neni 18 

Lëshimi i licencës për transaksionet të cilat përfshijnë shtetet 
nën masat e ndalimit apo masa kufizuese 

 
1. Me rastin e paraqitjes së kërkesës për licencë eksporti, transiti, trans-ngarkimi, ri-

eksporti jashtë territorial, ri-transferimi ose për ofrim të shërbimeve të ndërlidhura 
ku përfshihet shteti, subjekti, ose personi juridik a fizik i cili bën pjesë në listën e 
shteteve, subjekteve dhe personave juridikë a fizikë ndaj të cilëve janë vënë masa 
ndalimi ose kufizimi nga Organizata e Kombeve te Bashkuara, Bashkimi Evropian, 
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose nga organizatat tjera 
ndërkombëtare, dhe anëtar e të cilave është Republika e Kosovës, mund t’i 
lëshohet licencë vetëm për qëllime humanitare ose për nevoja ruajtjes së paqes.  

2. Në përputhje me politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Republikës 
së Kosovës, Ministria përmes aktit nënligjor mund ta përpilojë listën e shteteve, 
subjekteve dhe personave juridikë a fizikë të cilët janë objekt i masave ndaluese dhe 
kufizuese të eksportimit, importimit, transitit, trans-ngarkimit, ri-eksportimit jashtë 
territorial, ri-transferimit ose të dhënies së shërbimeve të ndërlidhura.  
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Neni 19 
Njoftimi për subjektet para nënshkrimit të kontratës për blerje ose shitje 

të mallrave dhe shërbimeve strategjike 
 
Para nënshkrimit të kontratës për blerjen ose shitjen e mallrave ose shërbimeve 
strategjike, me kërkesë të personave, Ministria mund ta njofton personin se aktiviteti i 
negociuesit, blerësit, shitësit, importuesit, eksportuesit, përdoruesit të fundit ose palës 
tjetër të transaksionit është në kundërshtim me dispozitat e nenit 18 të këtij ligji. 
 

Neni 20 
Lëshimi i certifikatës ndërkombëtare të importit dhe vërtetimit 

për dërgimin e mallrave strategjike 
 
1. Nëse shteti eksportues i mallrave strategjike kërkon nga organet kompetente të 

Republikës së Kosovës certifikatën e importimit të atyre mallrave, Ministria do ta 
lëshon certifikatën ndërkombëtare të importit ose certifikatën për vërtetimin e 
dërgimit për mallrat strategjike.  

2. Procedura, forma dhe përmbajtja e kërkesës për këtë certifikatë përcaktohet nga 
Ministria përmes aktit përkatës nënligjor.  

 
Neni 21 

Baza e të dhënave, bashkëpunimi dhe raportimi 
 
1. Ministria detyrohet të mbajë bazën e të dhënave e cila përmban licencat e kërkuara, 

lëshuara dhe të përdorura si dhe ato të ndryshuara, pezulluara, revokuara dhe 
anuluara, dhe refuzimet e kërkesave për licencë dhe aktivitetet pas zbatimit të 
licencës për eksport, transit, trans-ngarkim, ri-eksport jashtë territorial, ri-transferim 
dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura në bazë të dispozitave të këtij ligji.  

2. Për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, Ministria brenda 
kompetencave të veta mund të bashkëpunon me autoritetet kompetente të Qeverisë 
së Republikës se Kosovës, shkëmbejë informata me ta, të kërkoj informata në 
mënyrën e cila është në përputhje me ligjet për mbrojtjen e informatave sekrete në 
Republikën e Kosovës.  

3. Për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, Ministria brenda 
kompetencave të veta mund të bashkëpunon me organizata ndërkombëtare dhe me 
organet kompetente të shteteve tjera, t’ju ofroj atyre informatat gjegjëse në 
përputhje me detyrimet që i ka marrë përsipër Republika e Kosovës.  

4. Ministria merr pjesë në shkëmbin e informatave me shtetet anëtare të Bashkimit 
Evropian, lidhur me eksportin, importin, transitin, trans-ngarkimin, ri-eksportin 
jashtë territorial, ri-transferimin dhe ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura me 
mallrat strategjike.  

5. Para 30 prillit të vitit kalendarik, Ministria e përgatit dhe ia dërgon Qeverisë së 
Republikës se Kosovës versionin e fshehtë të raportit vjetor për vitin paraprak për 
tregtinë me mallra strategjike dhe aktivitetet e Komisionit.  

6. Para 30 majit të vitit kalendarik, Ministria përgatit versionin për publikim në ueb-
faqen e Ministrisë.  
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Neni 22 
Detyrimet e personave të cilët merren me eksport, import, transit, trans-ngarkim, 
ri-eksport jashtë territorial dhe ri-transferim të mallrave strategjike si dhe ofrim 

të shërbimeve të ndërlidhura 
 
1. Personat që merren me eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-eksport jashtë 

territorial dhe ri-transferim të mallrave strategjike si dhe ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura me mallrat strategjike janë të obliguar të: 
1.1. Arkivojnë dokumentacionin në vijim në kohëzgjatje prej të paktën tridhjetë 

(30) vjet nga përfundimi i eksportit, importit, transitit, trans-ngarkim, ri-
eksportit jashtë territorial ose ri-transferimit të mallrave strategjike:  
1.1.1. përshkrimi teknik i mallrave dhe shërbimeve cili mundëson 

klasifikimi e mallrave në Listën Shtetërore të Mallrave të 
Kontrolluara Strategjike në përputhje me këtë ligj, me 
nomenklaturën e tarifave doganore dhe sipas nevojës, klasifikimit të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara për mallrat e rrezikshme;  

1.1.2. sasia e mallrave në njësi matëse dhe pesha neto e mallrave;  
1.1.3. emri i plotë dhe adresa e eksportuesit, importuesit, personit që kryen 

transitin, trans-ngarkimin, ri-eksportuesit jashtë territorial, ri-
transferuesit dhe ofruesit të shërbimeve të ndërlidhura dhe 
informatat përkatëse nga regjistri i tregtarëve të mallrave strategjike 
kur kjo është e mundur;  

1.1.4. emri i plotë dhe adresa e shitësit apo pranuesit të mallrave;  
1.1.5. emri i plotë dhe adresa e përdoruesit të fundit të mallrave;  
1.1.6. përshkrimi i shërbimeve të ndërlidhura, emri i plotë dhe adresa e 

pranuesit(ve) dhe palëve tjera të shërbimeve të ndërlidhura (kur kjo 
është e mundur);  

1.1.7. çdo korrespodencë afariste, shkëmbim me postë elektronike (e-mail) 
dhe regjistrim audio-video që ndërlidhet me eksport, import, transit, 
trans-ngarkim, ri-eksport jashtë territorial dhe ri-transferim të 
mallrave strategjike si dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura me 
mallrat strategjike;  

1.1.8. urdhëresat, faturat, kontratat, fletëngarkesat, flet-dërgesat, listat e 
ngarkimit dhe dokumentacioni tjetër që ndërlidhet me eksport, 
import, transit, trans-ngarkim, ri-eksport jashtë territorial dhe ri-
transferim të mallrave strategjike si dhe ofrim të shërbimeve të 
ndërlidhura me mallrat strategjike;  

1.1.9. çdo dokumentacion tjetër të përcaktuara nga Ministria varësisht nga 
rasti konkret;  

1.2. në bazë të kërkesës së Ministrisë apo organit tjetër mbikëqyrës, t’ia ofrojnë 
dokumentacionin e tillë zyrtarit të Ministrisë ose organit tjetër mbikëqyrës;  

1.3. të respektojnë kushtet nën të cilat është dhënë licenca dhe ta informojnë 
menjëherë Ministrinë për çdo ndryshim që ka ndodhur gjatë eksportit, 
importit, transitit, trans-ngarkimit, ri-eksportit jashtë territorial dhe ri-
transferimit të mallrave strategjike si dhe ofrimit të shërbimeve të 
ndërlidhura;  
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1.4. me shkrim ta njoftojnë Ministrinë për çdo ndryshim përkitazi me 
përdoruesin e fundit apo për palën tjetër në eksport, import, transit, trans-
ngarkim, ri-eksport jashtë territorial dhe ri-transferim të mallrave strategjike 
ose ofrim të shërbimeve të ndërlidhura brenda dhjetë (10) ditëve nga dita 
ndryshimit;  

1.5. brenda shtatë (7) ditëve të përfundimit të eksportit, importit, transitit, trans-
ngarkimit, ri-eksportit jashtë territorial dhe ri-transferimit të mallrave 
strategjike si dhe ofrimit të shërbimeve të ndërlidhura, ta njoftojnë 
Ministrinë me shkrim lidhur me përfundimin e eksportit, importit, transitit, 
trans-ngarkimit, ri-eksportit jashtë territorial, ri-transferimit të mallrave 
strategjike si dhe ofrimit të shërbimeve të ndërlidhura dhe t’ia dorëzojë 
dokumentacionin mbi të cilin realizuar ato;  

1.6. me kërkesë të Ministrisë të sigurojnë vërtetimin e dorëzimit dhe pranimit të 
mallrave;  

1.7. në dokumentacionin e rëndësishëm komercial që ka të bëjë me transferimin 
vendor të mallrave strategjike të prodhuara në Republikën e Kosovës, të 
tregojnë qartë se këto mallra i nënshtrohen kontrollit kur ato eksportohen 
nga Republika e Kosovës; ky dokumentacion përmban në veçanti kontratat 
e shitjes, vërtetimin e porosisë, faturat, apo flet-dërgesën;  

1.8. ta kthejnë çdo licencë të përdorur në Ministri brenda shtatë (7) ditëve të 
realizimit të transaksionit përkatës;  

1.9. ta kthejnë çdo licencë të papërdorur ose certifikatë në Ministri brenda shtatë 
(7) ditëve nga dita e skadimit të licencës ose certifikatës;  

1.10. të respektojnë detyrimet tjera, kushtet dhe afatet e përcaktuar me licencë ose 
certifikatë të lëshuar nga Ministria në përputhje me këtë ligj.  

 
Neni 23 

Programi i brendshëm i pajtueshmërisë 
 
1. Ministria mund të kërkon, prej rastit në rast, nga parashtruesit e kërkesave për 

licenca globale dhe përdoruesit e licencave të përgjithshme që ta krijojnë 
programin e brendshëm të detyruar mbi pajtueshmërinë (më tutje në tekst PBP). 
Në ato raste PBP i nënshtrohet certifikimit nga Ministria.  

2. Parashtruesit e kërkesave për licenca globale dhe përdoruesit e licencave të 
përgjithshme për të cilët Ministria ka vendosur ta kenë PBP-në e detyruar, duhet të 
paraqesin kërkesë pranë Ministrisë për certifikimin e PBP-së. Me rastin e 
vendosjes për ta certifikuar apo jo një PBP, Ministria merr parasysh rrethanat si në 
vijim:  
2.1. numrin e të punësuarve tek parashtruesi i kërkesës, vëllimin tregtar, 

karakterin e transaksioneve, profilin e pranuesve të dërgesave, deklarimet e 
përdorimit të fundit të mallrave strategjike dhe shërbimeve të ndërlidhura; 
përvojën e dëshmuar në trajtimin dhe menaxhimin e tregtisë me mallra 
strategjike dhe shërbime të ndërlidhura; të dhënat e pajtueshmërisë me 
kontrollin e tregut strategjik; vendimet relevante gjyqësore; licencat për 
prodhim ose tregtim me mallra strategjike dhe/ose shërbime përkatëse dhe 
përvojën e stafit drejtues;  
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2.2. emërimin e një zyrtari të lartë ligjor nga parashtruesi i kërkesës si zyrtar 
përgjegjës për menaxhimin e kontrollit të tregtisë me mallra strategjike dhe 
shërbimet e ndërlidhura;  

2.3. zotimin në formë të shkruar nga parashtruesi i kërkesës dhe nënshkruar nga 
zyrtari i lartë ligjor nga nën-paragrafi 2.2. të këtij neni, që do t’i ndërmerr të 
gjitha masat e nevojshme për mbikëqyrjen dhe zbatimin e të gjitha kushteve 
specifike që kanë të bëjnë me përdorimin e fundit dhe kontrollin e tregtisë 
me mallra strategjike të secilës komponentë specifike ose produkt të pranuar 
ose eksportuar.  

2.4. zotimin në formë të shkruar nga parashtruesi i kërkesës dhe nënshkruar nga 
zyrtari i lartë ligjor nga nën-paragrafi 2.2. i këtij neni, për t’i ofruar 
Ministrisë informatat e hollësishme mbi veprimet e ndërmarra nga 
parashtruesi i kërkesës për procedurat e kryerjes së kontrolleve dhe 
verifikimeve të përdoruesve të fundit të të gjitha mallrave strategjike që do 
të eksportohen, importohen, kalojnë transit, trans-ngarkohen, ri-eksportohen 
jashtë territorit, ri-transferohen ose shërbimet që do të ofrohen; 

2.5. pajtueshmëria e PBP-së së implementuar nga parashtruesi i kërkesës me 
udhëzimet e përcaktuara nga Ministria. 

3. Ministria në bashkëpunim me Komisionin ndihmon personat juridikë dhe fizikë në 
zhvillimin e PBP-ve të veta dhe do t’ju ofrojë informatat dhe udhëzimet e 
nevojshme.  

4. Përfaqësuesit e autorizuar të Ministrisë dhe/ose anëtarëve relevantë të Komisionit 
mund ta inspektojnë PBP-në.  

5. Në rast se inspektimi gjen se PBP nuk i përmbush kriteret e identifikuara në 
paragrafin 2. të këtij neni ose udhëzimet e përcaktuara nga Ministria, kjo e fundit 
do t’i ndërmerr masat e përshtatshme sipas aprovimit nga Komisioni. Këto masa 
mund të përfshijnë pezullimin ose revokimin e licencës globale ose shfrytëzimin e 
licencës së përgjithshme.  

6. Emrat e shoqërive me PBP të inspektuara do t’i publikojë Ministria.  
7. Ministria detyrohet t’i përcaktojë dhe publikojë udhëzimet për PBP.  
 

Neni 24 
Ngritja e vetëdijesimit për dispozitat e këtij ligji 

 
Ministria në bashkëpunim me Komisionin është përgjegjëse për ofrimin e informatave 
dhe realizimin e programeve për ngritjen e vetëdijesimit tek të gjitha palët e interesuara 
për të mundësuar pajtueshmëri më efektive të dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
përkatëse nënligjore. 
 

Neni 25 
Mbikëqyrja e zbatimit të sistemit të licencimit 

 
1. Ministria është përgjegjëse për sigurimin e pajtueshmërisë së eksportuesve, 

importuesve, personave që kryejnë transitin, trans-ngarkimin, ri-eksportuesve 
jashtë territorial, ri-transferuesve dhe ofruesve të shërbimeve të ndërlidhura me 
detyrimet, afatet dhe kushtet e licencave dhe dispozitave të këtij ligji, në 
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bashkëpunim me organet tjera të përfshira në procesin e dhënies së licencave dhe 
organet tjera shtetërore në përmbushjen e përgjegjësive të tyre.  

2. Mbikëqyrja e zbatimit përshinë mbikëqyrjen para, gjatë dhe pas lëshimit të 
licencës.  

3. Gjatë mbikëqyrjes së zbatimit, Ministria në bashkëpunim me institucionet tjera 
relevante mund të:  
3.1. kërkoj nga paraqitësi ose bartësi i licencës informata të nevojshme për 

zbatimin e mbikëqyrjes;  
3.2. të Inspektoj dokumentet e paraqitësit ose bartësit të licencës ose objektet 

afariste, duke përfshirë këtu zyrat, objektet prodhuese, depot dhe qendrat e 
shpërndarjes që kanë të bëjnë me mallrat e strategjike të licencuara ose 
mallrat për të cilat paraqitësi kërkon licencë, si dhe vetë mallrat;  

3.3. kërkoj informata nga institucionet tjera qeveritare dhe shërbime tjera të 
nevojshme për zbatimin e mbikëqyrjes;  

3.4. kërkoj asistencë nga autoritetet kompetente të shteteve tjera me qëllim të 
mbledhjes së informatave plotësuese të nevojshme për zbatimin e 
mbikëqyrjes;  

3.5. të mbikëqyrë pajtueshmërinë e bartësit të licencës me detyrimet, afatet dhe 
kushtet e licencës së lëshuar;  

3.6. të mbikëqyrë përdoruesit e fundit të mallrave.  
4. Ministria dhe organet tjera mbikëqyrëse janë të detyruara ta ruajnë fshehtësinë e 

sekreteve zyrtare, sekreteve tregtare dhe prodhuese dhe identitetin e personave që i 
nënshtrohen mbikëqyrjes.  

5. Organi kompetent shtetëror i dorëzon Ministrisë rezultatet e mbikëqyrjes në 
formën e një raporti të shkruar.  

6. Në rast të parregullsive, Ministria e njofton organin kompetent shtetëror për 
procedura të mëtutjeshme.  

 
Neni 26 

Mbikëqyrja e doganave dhe zhdoganimi i mallrave strategjike 
 
1. Ministria duhet t’ia dorëzojë Doganave të Kosovës kopjen e licencës së lëshuar për 

eksport, import, transit, trans-ngarkim, dhe ofrim të shërbimeve të ndërlidhura me 
mallrat strategjike.  

2. Doganat e Kosovës janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e eksportit aktual, importit, 
transitit, trans-ngarkimit apo ndonjë procedurë tjetër doganore që lidhet me mallrat 
strategjike dhe për vlerësimin e përputhjes së mallit me licencën e lëshuar.  

3. Eksportuesi, importuesi, personi që kryen transitin ose trans-ngarkimin e mallrave 
strategjike të licencuara është i detyruar të prezantojë këto informata në deklaratën 
doganore për mallrat:  
3.1. emrin e plotë dhe adresën e bartësit të licencës;  
3.2. numrin e licencës për eksport, import, transit ose trans-ngarkim për të cilën 

është iniciuar procedura doganore;  
3.3. përshkrimin e mallrave në pajtim me licencën e lëshuar;  
3.4. sasinë e mallit në njësi matëse të shënuar në licencë;  
3.5. vlerën e mallrave të shprehur në para të përcaktuar në licencë;  
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3.6. nomenklaturën e duhur tarifore për mallrat;  
3.7. klasifikimin e mallrave strategjike të përcaktuar në licencë, bazuar në 

sistemin e klasifikimit të mallrave të përdorur në Listën Shtetërore te 
Mallrave të Kontrolluara Strategjike;  

3.8. klasifikimin e mallrave të rrezikshme, nëse është e zbatueshme.  
4. Në kryerjen e detyrave të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, dhe për të 

përcaktuar se a janë mallrat në pajtim me licencën e lëshuar, Doganat mund të 
kërkojnë asistencë nga Ministria në identifikimin e mallrave strategjike të cilat do 
të eksportohen, importohen, kalojnë transit, ose trans-ngarkohen.  

5. Nëse Doganat e Kosovës vërtetojnë se janë shkelur dispozitat e këtij ligji, ajo 
mund të lëshojë një urdhër në të cilin do të përcaktohet afati kohor brenda të cilit 
duhet të zgjidhen parregullsitë.  

6. Çdo gjashtë (6) muaj, Doganat e Kosovës duhet ta njoftojnë me shkrim Ministrinë 
lidhur me gjetjet e saj përkitazi me mbikëqyrjen e eksporteve, importeve, 
transiteve, trans-ngarkimeve dhe transportimeve të mallrave strategjike.  

 
Neni 27 

Anulimi, revokimi, kufizimi, pezullimi dhe ndryshimi i licencës 
 
1. Në bazë të vendimit të Komisionit licencën e anulon Ministria kur ajo është nxjerrë 

bazuar në pretendimet e rrejshme, përfaqësim çorientues ose fshehje të fakteve 
materiale. Në ato raste licenca është e nule dhe e pavlefshme dhe çdo aktivitet mbi 
bazën e saj konsiderohet si i pa qenë. 

2. Në bazë të vendimit të Komisionit, licencën e revokon Ministria atëherë kur:  
2.1. revokimin e kërkon bartësi i licencës;  
2.2. dalin fakte të reja të cilat po të ishin ditur ose po të ekzistonin në kohën e 

paraqitjes së kërkesës do të kishin rezultuar me refuzim;  
2.3. ndodh ndryshim substancial të informatave në licencë;  
2.4. bartësi i licencës nuk i përmbush detyrimet, afatet dhe kushtet nga licenca;  
2.5. bartësi i licencës e shkel këtë ligj dhe aktet përkatëse nënligjore ose 

dispozitat tjera ligjore mbi sigurinë shtetërore;  
2.6. bartësi i licencës nuk i përmbahet kërkesave të Ministrisë për informata 

plotësuese lidhur me licencën;  
2.7. licenca shkatërrohet ose humbet;  
2.8. vdes personi fizik i cili është bartësi i licencës;  
2.9. shpërbëhet ose nuk ekziston më personi juridik i cili është bartës i licencës;  
2.10. komisioni bëhet njoftohet mbi arsyet tjera të sigurisë shtetërore.  

3. Në bazë të vendimit të Komisionit, Ministria mund ta kufizojnë licencën në 
përputhje me nën-paragrafët 2.1. deri 2.6. dhe 2.10. të këtij neni.  

4. Ministria pezullon vlefshmërinë e licencës deri në vërtetimin e fakteve të 
specifikuara në nën-paragrafët 2.2 deri 2.6 dhe 2.10 të këtij neni.  

5. Ministria e njofton menjëherë Doganën dhe institucionet qeveritare tjera mbi 
anulimin, revokimin, kufizimin ose pezullimin e licencës.  

6. Personi nuk ka të drejtë të paraqes ankesë ndaj vendimit të Komisionit për anulim 
ose revokim të licencës, por lejohet inicimi i konfliktit administrativ para gjykatës 
kompetente.  
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7. Licencën mund ta ndryshon Ministria në bazë të vendimit të Komisionit kur 
nevojitet të zgjatet periudha e vlefshmërisë, ndryshohet destinacioni ose përdoruesi 
i fundit, dhe për shkaqe tjera.  

 
Neni 28 
Shkeljet 

 
1. Secili person fizik ose juridik, ose personi përgjegjës në kuadër të personit juridik, 

është penalisht dhe/ose administrativisht i përgjegjshëm për shkeljet si në vijim: 
1.1. angazhimi në veprimtarinë rregullative të ndaluar ose në kundërshtim me 

këtë ligj, ose aktet përkatëse nënligjore ose mos angazhimi në veprimet e 
obliguara me këtë ligj ose me aktet përkatëse nënligjore, duke përfshirë por 
duke mos u kufizuar vetëm në: dështimin për t’u regjistruar; veprimin pa 
autorizim; ose veprimin në shkelje të detyrimeve, afateve ose kushteve të 
licencës ose dokumentacionit për përdoruesin e fundit të lëshuar nga 
Ministria;  

1.2. paraqitja e rrejshme ose çorientuese ose fshehja e fakteve materiale gjatë 
dorëzimit të çfarëdo dokumentacioni në Ministri;  

1.3. dështimi për të vepruar në harmoni me urdhrat e nxjerrë nga Ministria apo 
agjencia qeveritare e paraparë me këtë ligj ose aktet përkatëse nënligjore ose 
angazhimi në aktivitet të ndaluar nga vendimet e lëshuar mbi bazën e këtij 
ligji ose akteve përkatëse nënligjore;  

1.4. dështimi për të raportuar apo njoftuar Ministrinë ashtu siç kërkohet me këtë 
ligj dhe aktet përkatëse nënligjore;  

1.5. dështimi për të respektuar kërkesat për ruajtjen e të dhënave ashtu si 
parashihet me këtë ligj dhe aktet përkatëse nënligjore;  

1.6. nxitja për shkeljen e këtij ligji, aktet përkatëse nënligjore apo çfarëdo 
vendimi apo licence të lëshuar sipas tij;  

1.7. shkaktimi, ndihma ose shtytja për shkeljen e këtij ligji, akteve përkatëse 
nënligjore dhe vendimeve apo licencave të lëshuara sipas tij;  

1.8. tentativa për shkeljen e këtij ligji, akteve përkatëse nënligjore, ose 
vendimeve apo licencave të lëshuara sipas tij;  

1.9. bashkëpunimi ose veprimi në marrëveshje me një apo më shumë persona në 
çfarëdo mënyre apo për çfarëdo qëllimi për të sjellë deri te, apo kryer 
çfarëdo veprimi që përbën shkelje të këtij ligji, akteve përkatëse nënligjore 
apo vendimeve a licencave të lëshuara sipas tij;  

1.10. angazhimi në aktivitetet të cilat kanë për qëllim shmangien nga zbatimi i 
dispozitave të këtij ligji, akteve përkatëse nënligjore, vendimeve apo 
licencave të lëshuar sipas tij;  

1.11. bllokimi apo pengimi i Ministrisë ose organeve qeveritare në ushtrimin e 
autorizimeve të dhëna me këtë ligj ose aktet përkatëse nënligjore;  

1.12. falsifikimi ose ndryshimi i regjistrimeve, licencave, dokumenteve 
kontrolluese të përdorimit të fundit, certifikatave ose çfarëdo dokumenti 
tjetër të lëshuar mbi bazën e dispozitave të këtij ligji, akteve përkatëse 
nënligjore apo vendimeve a licencave të lëshuara sipas tij.  
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Neni 29 
Sanksionet penale 

 
1. Kushdo që shkel dispozitat e këtij ligji dhe kur shkelja ka shkaktuar dëme apo 

pasoja serioze për sigurinë e shtetit, politikën e jashtme apo sigurinë publike 
dënohet me burgim prej një (1) deri tetë (8) vite ose gjobë prej dhjetëmijë (10.000) 
€ deri në tridhjetë mijë (30.000) €”.  

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1. i këtij neni, në raste të veçanta, personi mund të 
dënohet edhe me katërfishin e vlerës së mallrave.  

3. Gjykata vendos edhe për konfiskimin e mallrave që janë pjesë e shkeljes.  
4. Personi fizik dhe juridik i cili kryen shkeljen e dispozitave të këtij ligji ose akteve 

përkatëse nënligjore mund t’i nënshtrohet ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë 
afariste në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 30 

Sanksionet administrative 
 
1. Përveç sanksioneve penale të cilat mund të shqiptohen mbi bazën e këtij ligji, 

Ministria mund të shqiptojë edhe sanksionet administrative si në vijim: 
1.1. kufizimin, revokimin ose anulimin e licencave dhe/ose regjistrimit në 

përputhje me nenet 10 dhe 27, paragrafi 2.4., 2.5., 2.6. të këtij ligji;  
1.2. shqiptimin e gjobës prej njëmijë (1.000) € deri në pesëmijë (5.000) € ose 

dyfishin e vlerës së mallit strategjik ose shërbimit të ndërlidhur sipas 
kontratës ose vlerësimit të Ministrisë ose shumën më të madhe nga këto 
dyja;  

 
Neni 31 

Zbatimi i dispozitave ligjore për lëshimin e licencave 
 
Për procedurat e lëshimit të licencave për eksport, import, transit, trans-ngarkim, ri-
eksportim jashtë territorial dhe ri-transferim të mallrave strategjike, si dhe për ofrim të 
shërbimeve të ndërlidhura zbatohen dispozitat e ligjeve tjera në fuqi përveç kur ndryshe 
parashikohet me këtë ligj. 
 

Neni 32 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria nxjerr aktet nënligjore brenda afatit tre (3) muaj nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 33 
Dispozita shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr. 03/L-232 për Tregtinë me mallra 
strategjike. 
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Neni 34 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hynë në fuqi tre (3) muaj pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Kosovës. 
 
Ligji nr. 04/L-198 
29 korrik 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-034-2013, datë 16.08.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 29 / 22 GUSHT 2013, 
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 SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
1. Ky ligj përcakton dokumentacionin në formë elektronike juridikisht të barabartë 

me dokumentacionin tradicional të paraqitur në format të letrës, për të lehtësuar 
shërbimet elektronike që përfshijnë, por që nuk kufizohen në shitblerje që bëjnë 
konsumatorët nëpërmjet Internetit (eTregtia), shërbimet elektronike bankare dhe 
ato financiare (ePagesa), ofrimin e shërbimeve qeveritare (eQeverisja), blerjen në 
formë elektronike nga ndërmarrjet (eProkurimi) dhe aplikimin e nënshkrimit 
elektronik.  

2. Qëllimi i këtij ligji është krijimi i mundësive dhe rrethanave të favorshme për 
zhvillimin e tregtisë elektronike, përdorimin e transaksioneve elektronike dhe 
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përdorimin e nënshkrimit elektronik si nga Qeveria, bizneset por edhe qytetarët. 
Gjithashtu, ky ligj ka për qëllim edhe zvogëlimin e problemeve potenciale të 
keqpërdorimeve gjatë transaksioneve elektronike si dhe adresimin e sigurisë së 
sistemeve informatike.  

3. Ky ligj zbatohet për cilindo lloj informacioni dhënë në formën e mesazhit të të 
dhënave, përveç rasteve, si në vijim:  
3.1. kontratat që krijojnë apo transferojnë të drejtat për pasurinë e patundshme, 

përveç së drejtave të qirasë; 
3.2. kontratat që me ligj kërkojnë përfshirjen e gjykatave, të autoriteteve publike 

ose të atyre profesionale që ushtrojnë autoritet publik; 
3.3. kontratat për garancinë e dhënë dhe për sigurimet kolaterale dhënë nga 

personat që veprojnë për qëllime jashtë fushës së tyre tregtare, të biznesit 
ose profesionit; 

3.4. kontratat që rregullohen me Ligjin familjar ose me Ligjin për trashëgiminë. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

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

1.1. Akreditimi vullnetar - çdo leje, që përcakton të drejtat dhe detyrimet e 
veçanta për kushtet e shërbimeve të certifikimit të nënshkrimeve, që me 
kërkesë nga ofruesi i interesuar i shërbimeve të certifikimit do të jepet nga 
organi publik ose privat i ngarkuar me zhvillimin dhe mbikëqyrjen e 
pajtimit me të drejtat dhe detyrimet e tilla, aty ku ofruesit të shërbimeve të 
certifikimit nuk i është dhënë e drejta që të ushtroj të drejtat që burojnë nga 
leja gjer në pranimin e vendimit nga organi. 

1.2. Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit - (ART) - organi i pavarur 
rregullator te themeluar sipas Ligjit te Telekomunikacionit, për të rregulluar 
dhe për t’u kujdesur për zhvillimin e sektorit te telekomunikacionit ne 
Kosovë.  

1.3. Autori i mesazhit të të dhënave - personi nga i cili ose në emër të të cilit 
mesazhi i të dhënave është dërguar apo krijuar më përpara se të ruhet, nëse 
ka ndonjë, por që nuk përfshinë personin që vepron si ndërmjetës në lidhje 
me atë mesazh të të dhënave.  

1.4. Certifikatë - vërtetimi elektronik, që lidh të dhënat kontrolluese të 
nënshkrimit me një person dhe konfirmon identitetin e atij personi.  

1.5. Certifikata e kualifikuar - certifikata e lëshuar nga ofruesi i shërbimeve të 
certifikimit dhe që përmban:  
1.5.1. një indikacion që certifikata është lëshuar si certifikatë e kualifikuar;  
1.5.2. identifikimin e ofruesit të shërbimeve të certifikimit dhe Shtetit në të 

cilin është themeluar;  
1.5.3. emrin e nënshkruesit ose një pseudonim, që do të identifikohet si i 

tillë;  
1.5.4. dispozitën për një atribut specifik të nënshkruesit që do të përfshihet 

nëse është relevante, varësisht nga qëllimi për të cilën certifikata 
është caktuar;  
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1.5.5. dhënat për verifikim të nënshkrimit që korrespondojnë me të dhënat 
për krijim të nënshkrimit nën kontrollin e nënshkruesit;  

1.5.6. një indikacion për fillim dhe mbarim të periudhës së vlefshmërisë së 
certifikatës;  

1.5.7. kodin e identitetit të certifikatës; 
1.5.8. nënshkrimin e avancuar elektronik të lëshuar nga ofruesi i 

shërbimeve të certifikimit; 
1.5.9. kufizimet për fushëveprimin e certifikatës, nëse aplikohen; dhe 
1.5.10. kufizimet për vlerën e transaksioneve për të cilat certifikata mund të 

përdoret, nëse aplikohen.  
1.6. Komerciale - të gjitha çështjet që rrjedhin nga raportet e natyrës komerciale 

qoftë ato të kontraktuara apo të pa kontraktuara. Raportet e natyrës 
komerciale përfshijnë por nuk kufizohen me transaksionet si vijon:  
1.6.1. ndonjë transaksion tregtar për furnizim ose shkëmbim mallrash dhe 

shërbimesh;  
1.6.2. marrëveshjet e shpërndarjes;  
1.6.3. përfaqësimi komercial ose i agjencisë;  
1.6.4. faktoring;  
1.6.5. marrje-dhënie me qira;  
1.6.6. punët e ndërtimit;  
1.6.7. këshillimin;  
1.6.8. inxhinierinë;  
1.6.9. licencimin;  
1.6.10. investimin;  
1.6.11. financimin;  
1.6.12. veprimet bankare;  
1.6.13. sigurimin;  
1.6.14. marrëveshjen e shfrytëzimit ose të koncesionit;  
1.6.15. ndërmarrjen e përbashkët dhe format e tjera të bashkëpunimit 

industrial ose të biznesit;  
1.6.16. transportin ajror, detar, hekurudhor dhe rrugor të mallrave dhe të 

udhëtarëve.  
1.7. Kompjuteri - çdo pajisje ose grup pajisjesh të ndërlidhura ose të ngjashme, 

nga të cilat një ose më tepër, kryen procesimin automatik të të dhënave 
kompjuterike në pajtim me programin.  

1.8. Komunikim - çdo shkëmbim ose bartje informacioni ndërmjet numrave të 
caktuar të palëve nëpërmjet shërbimeve publike elektronike në dispozicion. 
Kjo nuk përfshin ndonjë informatë të bartur si pjesë e një shërbimi 
transmetues për publikun nëpërmjet një rrjeti të komunikimit elektronik 
përveç nëse informacioni ka të bëj me palën, si klient, abonent, regjistrues të 
identifikueshëm ose shfrytëzuesin që merr informacionin.  

1.9. Konsumator - shfrytëzuesi i regjistruar dhe ose atë që ka nënshkruar ndonjë 
marrëdhënie të caktuar me ofruesin e shërbimeve.  

1.10. Kontrata elektronike - kontrata e bërë tërësisht ose pjesërisht me 
komunikim elektronik apo në formë elektronike.  

1.11. Kontrollor - çdo person fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencionin ose 
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ndonjë entitet tjetër që si i vetëm ose së bashku me të tjerët përcakton 
qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale.  

1.12. Lëshuesi - çdo institucion publik bankar apo kreditues që lëshon kartelë 
pagese për shfrytëzim elektronik, apo për ndonjë prodhim apo shërbim.  

1.13. Marrësi i mesazhit të të dhënave - personi që synohet dhe cilësohet si 
marrës i mesazhit të të dhënave nga autori i mesazhit, mirëpo nuk përfshin 
personin që vepron si ndërmjetësues në lidhje me mesazhin e të dhënave. 

1.14. Mesazhi i të dhënave - informacioni i krijuar, dërguar, pranuar ose të 
ruajtur me mjete elektronike, optike ose të ngjashme, duke përfshirë, por jo i 
kufizuar në shkëmbimin elektronik të të dhënave (SHEDH), postën 
elektronike, telegramet, teleksat apo telekopjet. 

1.15. Mjeteve elektronike (nëpërmjet) - që shërbimi është dërguar fillimisht dhe 
pranuar në destinacionin e vet nëpërmjet pajisjes elektronike për përpunim 
(duke përfshirë kompresimin digjital) dhe ruajtja e të dhënave, dhe tërë 
transmetimi, bartja dhe pranimi me mjete me tela, me radio, me mjete optike 
ose me mjete të tjera elektromagnetike. 

1.16. Ministri - Ministrin e Ministrisë përgjegjëse për fushën e Shërbimeve të 
Shoqërisë Informatike. 

1.17. Ministria - Ministrinë përgjegjëse për fushën e Shërbimeve të Shoqërisë 
Informatike. 

1.18. Nënshkrimi elektronik - të dhënat në formën elektronike, të cilat u 
bashkëngjiten ose shoqërojnë logjikisht mesazhin e të dhënave, dhe që 
mund të përdoren për të identifikuar nënshkruesin në lidhje me mesazhin e 
të dhënave. 

1.19. Nënshkrimi elektronik i avancuar - nënshkrimi elektronik që plotëson 
kërkesat si vijon: 
1.19.1. është i lidhur ekskluzivisht me nënshkruesin;  
1.19.2. është në gjendje të identifikoj nënshkruesin;  
1.19.3. është krijuar me përdorimin e mjeteve që nënshkruesi mund ti mbaj 

vetëm nën kontrollin e tij; dhe  
1.19.4. është i lidhur me të dhënat tek të cilat lidhet në atë mënyrë që çdo 

ndryshim i mëpasshëm i të dhënave është i dallueshëm.  
1.20. Nënshkruesi - personi që mban të dhënat për krijimin e nënshkrimit dhe 

vepron qoftë në emër të vet apo në emër të personit që e përfaqëson. 
1.21. Ndërmjetësues - në lidhje me ndonjë mesazh të veçantë të të dhënave 

nënkupton personin që në emër të ndonjë personi tjetër dërgon, merr ose 
ruan mesazhin e të dhënave ose siguron shërbime tjera që lidhen me atë 
mesazh të të dhënave. 

1.22. Interoperabiliteti - gjendje me anë të së cilës kartelat e lëshuara në Kosovë 
ose çdo Vend Anëtar i BE dhe/ose që i përkasin sistemit të caktuar të 
kartelave mund të përdoren në vendet e tjera Anëtare të BE dhe/ose në 
rrjetat e instaluara nga sistemet e tjera. Kjo kërkon që kartelat dhe lexuesit e 
përdorur në sistemet e ndryshme duhet të jenë teknologjikisht në 
pajtueshmëri dhe sistemet e tilla duhet të jenë të hapura me anë të 
marrëveshjeve të reciprocitetit. 

1.23. Ofruesi i shërbimeve të certifikimit - personi që lëshon certifikata ose 
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ofron shërbime të tjera lidhur me nënshkrimin elektronik në përputhje me 
këtë ligj. 

1.24. Pala e besueshme - personi që mund të veproj në bazë të një certifikate apo 
nënshkrimi elektronik. 

1.25. Pagesa elektronike - çfarëdo transaksioni pagese të drejtpërdrejt ose me 
shtyrje afati i kryer me anë të mjeteve elektronike, përveç pagesave me çek 
me kartelë garancioni bankar dhe pagesat me kartelë që përdorin proceset 
mekanike (faturim me rrëshqitje). 

1.26. Pajisja për krijimin e nënshkrimit - softuerin ose harduerin e konfiguruar 
që përdoret për të aplikuar të dhënat për krijimin e nënshkrimit. 

1.27. Pajisja për krijimin e nënshkrimit të sigurt - pajisjen për krijimin e 
nënshkrimit që, me mënyra të përshtatshme teknike dhe procedurale, i 
plotëson kërkesat si vijon: 
1.27.1. garanton që të dhënat për krijimin e nënshkrimit të përdorura për 

prodhimin e nënshkrimit mund të ndodhin praktikisht vetëm një 
herë, dhe që fshehtësia e tyre është garantuar në mënyrë të 
arsyeshme;  

1.27.2. garanton që të dhënat për krijimin e nënshkrimit të përdorura për 
prodhimin e nënshkrimit nuk mund, në nivel të arsyeshëm të 
sigurisë, të nxirren dhe që nënshkrimi është i mbrojtur kundër 
falsifikimit duke përdor teknologjinë e mundshme aktuale;  

1.27.3. garanton që të dhënat për krijimin e nënshkrimit të përdorura për 
prodhimin e nënshkrimit mund të mbrohen arsyeshëm nga 
nënshkruesi legjitim kundër përdorimit nga të tjerët;  

1.27.4. pajisja për krijimin e nënshkrimit të sigurt nuk i ndryshon të dhënat 
që do të nënshkruhen ose parandalon të dhënat e tilla nga paraqitja 
tek nënshkruesi përpara procesit të nënshkrimit.  

1.28. Personi i autorizuar - çdo person fizik ose juridik që ka të drejtë, i lejohet 
me ligj, të përdorë, menaxhojë, kontrollojë, testojë, kryejë hulumtime 
shkencore legjitime ose ndryshe të operojë një sistem informatik dhe i cili 
vepron në pajtim me atë të drejtë apo autorizim. 

1.29. Pëlqimi - nga përdoruesi ose parapaguesi i korrespondon pëlqimit te 
subjektit të të dhënave sipas legjislacionit të BE-së. 

1.30. Pëlqimi i subjektit të të dhënave - nënkupton çdo tregues (indikatorë) të 
kuptueshëm dhe specifik, i dhënë me vullnet të lirë, me të cilin subjekti i të 
dhënave bie dakord që marrëveshja për të dhënat personale të tij të 
procesohet. 

1.31. Përgjimi i të dhënave nga aspekti teknik - qasje në të dhënat 
kompjuterike të transmetimeve jopublike të ose nga një sistem informatik. 

1.32. Posta elektronike - çfarëdo mesazhi në formë teksti, zëri, tingulli ose 
imazhi, të dërguar me anë të rrjetit të komunikimit elektronik publik që si i 
tillë mund të ruhet në rrjet ose në pajisjen e fundme të marrësit deri në 
momentin kur merret nga pranuesi-marrësi. 

1.33. Procesimi në lidhje me të dhënat personale - çdo veprim ose një numër 
veprimesh që kryhen në të dhënat personale: të dhënat personale, qoftë me 
mjete automatike apo jo automatike, si mbledhja, regjistrimi, organizimi, 
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ruajtja, përshtatja ose përmirësimi, korrigjimi, konsultimi, shfrytëzimi, 
emetimi i transmetuar, përhapja ose mundësia e vendosjes, radhitja, 
kombinimi, bllokimi, fshirja ose asgjësimi i të dhënave. 

1.34. Rrjeta e komunikimeve elektronike - sistemet transmetuese dhe kur janë 
të zbatueshme, pajisjet për komutim ose rutinim dhe burimeve të tjera që 
lejojnë bartjen e sinjaleve me anë të telit, të radios, mjeteve optike ose 
mjeteve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë rrjetat satelitore, fikse 
(qark- dhe paket-komutimi, duke përfshirë internetin) dhe rrjetet mobile 
tokësore, sistemet e kabllove elektrike, deri në masën që ato janë të 
shfrytëzueshme për qëllim të transmetimit të sinjaleve të rrjeteve të 
përdoruara për radio dhe transmetimet televizive, rrjetave e kabllove të 
televizionit, pavarësisht nga lloji i informatës që bartet. 

1.35. Sistemi informatik - sistemin për krijimin, dërgimin, pranimin, ruajtjen ose 
edhe përpunimin e mesazheve të të dhënave. 

1.36. Shërbimet e shoqërisë informatike - cilido shërbim që është ofruar në 
distancë, me mjete elektronike dhe me kërkesë individuale të marrësit të 
shërbimit, nëse shërbimi i tillë është ofruar për konsiderim ose jo, dhe për 
qëllime të këtij përkufizimi: 
1.36.1. Në distancë - që shërbimi është ofruar pa qenë njëkohësisht prezent 

palët; 
1.36.2. Me mjete elektronike - që shërbimi është dërguar fillimisht dhe 

pranuar në destinacionin e vet nëpërmjet pajisjes elektronike për 
përpunim (duke përfshirë kompresimin digjital) dhe ruajtje të të 
dhënave, dhe tërë transmetimi, bartja dhe pranimi me mjete me tela, 
me radio, me mjete optike ose me mjete të tjera elektromagnetike;  

1.36.3. Me kërkesë individuale të marrësit të shërbimit - që shërbimi 
është ofruar përmes transmetimit të të dhënave me kërkesë 
individuale.  

1.37. Shfrytëzuesi - personi fizik i cili për shfrytëzimin e shërbimeve të shoqërisë 
informatike nuk ka nevojë ose nuk është i detyruar të bëj çfarëdo regjistrimi 
paraprak.  

1.38. Shkëmbimi elektronik i të dhënave-SHEDH - transferimi elektronik të 
informacionit nga kompjuteri në kompjuter duke shfrytëzuar standardet e 
pajtueshme për strukturimin e informacionit.  

1.39. Të dhënat për verifikimin e nënshkrimit - të dhënat, siç janë kodet, ose 
çelësat kriptografik publik, që janë përdorur për qëllim të verifikimit të 
nënshkrimit elektronik.  

1.40. Tregtari në lidhje me pagesat elektronike - personin fizik ose juridik që 
ofron produkte ose shërbime.  

1.41. Zotërues - poseduesin e kartelës kreditore dhe debitore lidhur me pagesat 
elektronike.  

1.42. Shitja Inerciale - praktikat jolegale të dërgimit të mallrave të pa kërkuara, e 
pasuar nga një faturë për çmimin e mallit. 
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Neni 3 
Ndryshimi me Marrëveshje 

 
1. Për palët e përfshira në gjenerimin, dërgimin, pranimin, ruajtjen apo procesimin e 

mesazhit të të dhënave, nëse nuk jepet ndryshe, atëherë dispozitat e Kreut II mund 
të ndryshojnë me marrëveshje.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk ka ndikim në ndonjë të drejtë që mund të ekzistoj, të 
ndryshoj me marrëveshje ndonjë rregull të këtij ligji që jepet në Kreun II.  

 
KREU II 

ZBATIMI I KËRKESAVE LIGJORE PËR MESAZHET E TË DHËNAVE 
 

Neni 4 
Njohja ligjore e mesazheve të të dhënave 

 
Informacionit nuk i mohohet efekti ligjor, vlefshmëria apo zbatueshmëria, vetëm sepse 
është në formë të mesazhit të të dhënave, apo vetëm sepse nuk është përfshirë por 
vetëm është referuar në mesazhin e të dhënave që ka krijuar atë pasojë ligjore. 
 

Neni 5 
Shkrimi 

 
1. Nëse sipas ndonjë ligji në Kosovë personit i është kërkuar ose lejuar që të jep 

informacionin me shkrim, ajo kërkesë do të konsiderohet si e plotësuar nga personi 
nëse personi e jep informacionin nëpërmjet mesazhit të dhënave, me kusht që: 
1.1. në kohën që informacioni është dhënë, është e arsyeshme që të pritet që 

informacioni do të jetë i gatshëm për qasje ashtu që të jetë i përdorshëm për 
referim pasues; dhe 

1.2. nëse është kërkuar që informacioni ti jepet personit ose personit tjetër në 
emër të tij, dhe personi i parë i përmendur kërkon që informacioni ti jepet 
sipas kërkesave të veçanta të teknologjisë së informacionit nëpërmjet llojit 
të veçantë të mesazhit të dhënash, kjo kërkesë e personit të jetë e plotësuar; 
dhe  

1.3. nëse është kërkuar që informacioni ti jepet personit, atëherë personit të cilit i 
është kërkuar ose lejuar që informacioni ti jepet, lejon që ti jepet 
informacioni nëpërmjet të mesazhit të dhënave; dhe  

1.4. nëse është kërkuar që informacioni ti jepet personit ose personit tjetër në 
emër të tij, dhe personi i parë i përmendur kërkon që një veprim i veçantë të 
merret nëpërmjet verifikimit të informacionit që pranohet, kjo kërkesë e 
personit të jetë e plotësuar.  

2. Për qëllime të këtij neni, dhënia e informacionit përfshinë, por nuk kufizohet në:  
2.1. bërjen e aplikimit;  
2.2. bërjen ose paraqitjen e ankesës;  
2.3. dhënien, dërgimin ose shërbimin e lajmërimit;  
2.4. paraqitjen e kthimit;  
2.5. bërjen e kërkesës;  
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2.6. bërjen e deklaratës;  
2.7. paraqitjen ose lëshimin e certifikatës;  
2.8. paraqitjen e kundërshtimit; dhe  
2.9. bërjen e fjalimit.  

3. Për qëllime të këtij neni, kërkesa ose lejimi në lidhje me personin që të jep 
informacion do të zgjerohet dhe do të jetë njëlloj e zbatueshme tek kërkesa ose 
informacioni që është shpallur i dërguar, regjistruar,paraqitur, shërbyer ose ndryshe 
transmetuar dhe përfshinë shprehje të ngjashme ose në lidhje me të.  

 
Neni 6 

Nënshkrimi 
 
1. Nëse në ndonjë ligj në Kosovë kërkohet nënshkrimi i personit, kërkesa e tillë 

konsiderohet e plotësuar nëse nënshkrimi i tillë është një nënshkrim elektronik dhe 
nënshkrimi i tillë nuk do të mohoj efektshmërinë ligjore në bazë të asaj se ai është: 
1.1. në formën elektronike; ose  
1.2. jo i bazuar në certifikatë të kualifikuar; ose  
1.3. jo i bazuar në certifikatë të kualifikuar të lëshuar nga ofruesi i akredituar i 

shërbimeve të certifikimit; ose  
1.4. jo i krijuar me pajisje të sigurta për krijimin e nënshkrimit.  

2. Nëse nënshkrimi elektronik është në formën e nënshkrimit elektronik të avancuar, 
që është i bazuar në certifikatë të kualifikuar dhe është krijuar me pajisje të sigurta 
për krijimin e nënshkrimit, ai do të konsiderohet si nënshkrim i nënshkruesit për të 
gjitha synimet dhe qëllimet e ligjit.  

3. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet nëse kërkesa është në formë të një obligimi ose 
nëse ligji paraqet pasojat për mungesën e nënshkrimit.  

 
Neni 7 

Origjinali 
 
1. Përveç nëse parashihet ndryshe në këtë ligj ose më ndonjë ligj tjetër, personit i 

kërkohet që të krijoj ose të mbaj dokumentin në formën e vet origjinale, atëherë një 
kërkesë e tillë është e plotësuar nga mesazhi i të dhënave nëse:  
1.1. ekziston një siguri e besueshme për integritetin e dokumentit nga koha kur 

për herë të parë është gjeneruar në formën e vet përfundimtare si mesazh i të 
dhënave apo ndryshe;  

1.2. në kohën që mesazhi i të dhënave ishte dërguar, ishte e arsyeshme që të 
pritet që informacioni që përmban dokumenti në formën elektronike do të 
jetë i lehtë për qasje ashtu që të jetë i përdorshëm për referim pasues;  

1.3. nëse është kërkuar krijimi i dokumentit për një person, ose person tjetër në 
emër të tij dhe personi i parë i përmendur kërkon që dokumenti ti jepet sipas 
kërkesave të veçanta të teknologjisë së informacionit, nëpërmjet llojit të 
veçantë të mesazhit të dhënash, kjo kërkesë e personit është e plotësuar; dhe  

1.4. nëse është kërkuar krijimi i dokumentit për një person, atëherë personit të 
cilit i është kërkuar ose lejuar që informacioni ti jepet, lejon që ti jepet 
informacioni nëpërmjet të mesazhit të dhënave, dhe  
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1.5. nëse është kërkuar që dokumenti ti jepet personit, ose personit tjetër në emër 
të tij, dhe personi i parë i përmendur kërkon që një veprim i veçantë të 
merret nëpërmjet verifikimit të dokumentit që pranohet, kjo kërkesë e 
personit është e plotësuar.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet nëse kërkesa është në formë të obligimit ose nëse 
ligji paraqet pasoja për mosparaqitjen apo mos ruajtjen e mesazhit në formën e vet 
origjinale.  

3. Për qëllimet e këtij neni, tërësia e informacionit që përmban dokumenti është 
ruajtur vetëm në informacionin që mbetet komplet dhe i pandryshuar, me 
përjashtim të:  
3.1. shtimit të ndonjë miratimi; ose  
3.2. ndonjë ndryshim që nuk do ta ndryshoj informacionin, që është i nevojshëm 

gjatë komunikimit normal, ruajtjes ose paraqitjes.  
 

Neni 8 
Ruajtja e mesazheve të të dhënave 

 
1. Nëse në ndonjë ligj, personit i kërkohet që të regjistroj informacionin me shkrim, 

kjo kërkesë konsiderohet që është e plotësuar nëse personi regjistron informacionin 
në formën elektronike, me kusht që informacioni i tillë në formën elektronike është 
lehtë i arritshëm, ashtu që të mund të përdoret për referim pasues dhe të pajtohet 
me rregullat e tilla që mund të jepen.  

2. Nëse në ndonjë ligj, personit i kërkohet që të ruaj për një periudhë të caktuar 
dokumentin që është në formë të letrës ose ndonjë substance ose materiali tjetër, 
kjo kërkesë konsiderohet që është e plotësuar nëse personi ruan dokumentin në 
formën elektronike gjatë asaj periudhe, nëse:  
2.1. lidhur me të gjitha kushtet relevante në kohën e krijimit të dokumentit në 

formën elektronike, metoda e krijimit të dokumentit në formën elektronike 
ka dhënë një mjet të besueshëm të garantimit të mirëmbajtjes së integritetit 
të informacionit që e përmban ai dokument; dhe  

2.2. në kohën e krijimit të dokumentit në formën elektronike, kjo ishte e 
arsyeshme që të pritet që informacioni që përmban dokumenti në formën 
elektronike do të jetë i arritshëm lehtë ashtu që të mund të përdoret për 
referim pasues; dhe  

2.3. pajtohet me rregullat e tilla që mund të jepen.  
3. Për qëllim të paragrafit 2. të këtij neni, integriteti i informacionit që përmban një 

dokument është ruajtur vetëm nëse informacioni ka mbetur komplet dhe i 
pandryshuar, i sigurt për:  
3.1. shtimin e ndonjë miratimi; ose  
3.2. ndonjë ndryshim që nuk e ndryshon informacionin, që është i nevojshëm 

gjatë komunikimit të zakonshëm, ruajtjes ose paraqitjes.  
4. Nëse në ndonjë ligj, personit i kërkohet që të ruaj për një periudhë të kërkuar 

informacionin që ishte subjekt i një komunikimi elektronik, kjo kërkesë 
konsiderohet që është plotësuar nëse ai person e ruan, ose e bën që ta ruaj një 
person tjetër, në formën elektronike që:  
4.1. në kohën e fillimit të ruajtjes së informacionit, kjo ishte arsyeshme që të 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 488 

pritet që informacioni do të jetë i arritshëm lehtë ashtu që të mund të 
përdoret për referim pasues;  

4.2. lidhur me të gjitha kushtet relevante në kohën e fillimit të ruajtjes së 
informacionit, metoda e ruajtjes të informacionit në formën elektronike ka 
dhënë një mjet të besueshëm të garantimit të mirëmbajtjes së integritetit të 
informacionit që e përmban komunikimi elektronik; dhe  

4.3. gjatë asaj periudhe ai person gjithashtu ruan, ose e bën që ta ruaj një person 
tjetër, në formën elektronike informacionin e tillë shtesë të fituar si të 
mjaftueshëm për të mundësuar identifikimin e:  
4.3.1. origjinës së komunikimit elektronik;  
4.3.2. destinacionit të komunikimit elektronik;  
4.3.3. kohës kur komunikimi elektronik ishte dërguar;  
4.3.4. kohës kur komunikimi elektronik ishte marr;  
4.3.5. në kohën e fillimit të ruajtjes së informacionit shtesë të specifikuar 

në këtë nën-paragraf, kjo ishte e arsyeshme që të pritet që 
informacioni shtesë do të jetë i arritshëm lehtë ashtu që të mund të 
përdoret për referim pasues; dhe  

4.3.6. pajtohet me rregullat e tilla që mund të jepen.  
5. Për qëllim të paragrafit 4. të këtij neni, integriteti i informacionit që është subjekt i 

një komunikimi elektronik është ruajtur vetëm nëse informacioni mbetet komplet 
dhe i pandryshuar, i sigurt për:  
5.1. shtimin e ndonjë miratimi; ose  
5.2. ndonjë ndryshim që nuk e ndryshon informacionin, që ndodh në një 

komunikim të zakonshëm, ruajtje ose paraqitje.  
 

Neni 9 
Pranimi dhe pesha e dëshmisë së mesazheve të të dhënave 

 
1. Në çdo procedurë ligjore nuk do të zbatohen rregullat për provat që mohojnë 

pranimin e mesazheve të të dhënave si provë:  
1.1. vetëm sepse është mesazh i të dhënave; ose  
1.2. sepse nuk është në formën origjinale, në rast se është prova më e mirë që 

mund të gjendet nga personi që po e paraqet.  
2. Informacioni në formën e mesazhit të të dhënave duhet të vlerësohet si çdo provë. 

Në vlerësimin e peshës së mesazhit të dhënave si provë duhet t’i kushtohet kujdes 
besueshmërisë së mënyrës se si ai mesazh i të dhënave është krijuar, ruajtur ose 
komunikuar, mënyrës në të cilën është ruajtur tërësia e informacionit, mënyrës në 
të cilën është identifikuar dërguesi/krijuesi si edhe çdo faktor tjetër relevant.  

 
Neni 10 

Miratimi dhe efektshmëria 
 
1. Ministri mund, aty ku është e nevojshme në kooperim me Ministrat e tjerë që kanë 

të bëjnë me çështjen, të bëj rregulla që jepen për çdo çështje në lidhje me 
shërbimet e Shoqërisë Informatike për të dhënë efekt të plotë në dispozitat e këtij 
ligji dhe veçanërisht, por pa dëmtuar parimin e përgjithshëm të këtij ligji, rregullat 
e tilla mund të jepen për: 
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1.1. çdo ulje ose fletë kufizim në lidhje me çdo transaksion ndër-kufitar këtu kjo 
është e nevojshme për një nga arsyet në vijim:  
1.1.1. politika publike, veçanërisht mbrojtjen e të miturve, ose lufta kundër 

çdo incidenti nga urrejtja mbi baza të racës, gjinisë, religjionit, 
etnicitetit, opinionit politik ose nacionalitetit;  

1.1.2. mbrojtjen e shëndetit publik;  
1.1.3. sigurinë publike;  
1.1.4. mbrojtjen e konsumatorit;  

1.2. të identifikuar:  
1.2.1. transaksionet;  
1.2.2. kërkesat ose lejet për të dhënë informacionin në formën e shkruar;  
1.2.3. kërkesat ose lejet për të prodhuar dokumentet;  
1.2.4. kërkesat për të ruajtur informacionin, dokumentet dhe komunikimin;  
1.2.5. nënshkrimet;  

1.3. ato që mund të jenë të liruara nga ndonjë dispozitë e këtij ligji;  
1.4. kërkesa shtesë për përdorimin e nënshkrimeve në mesazhet e të dhënave në 

sektorin publik;  
1.5. miratimin e organeve publike ose personave që veprojnë në emër të 

organeve publike që informacioni të iu jepet nëpërmjet mesazhit të të 
dhënave.  

1.6. pajtimin me çdo detyrim ndërkombëtar të filluar nga Qeveria në lidhje me 
çdo aspekt të shërbimeve të shoqërisë informatike të rregulluar nga ose nën 
këtë ligj; 

2. Ministri do të themeloj qendrën kompjuterike për reagim emergjent me qëllim të 
trajtimit të kërcënimeve në sistemet publike të komunikimit elektronik. 

 
KREU III 

KOMUNIKIMI I MESAZHEVE TË TË DHËNAVE 
 

Neni 11 
Vlefshmëria e kontratave elektronike 

 
1. Kontratës elektronike nuk do t’i mohohet efekti ligjor, vlefshmëria ose 

detyrueshmëria vetëm në bazë të asaj se ajo është plotësisht ose pjesërisht në formë 
elektronike ose ka filluar plotësisht ose pjesërisht me mënyrën elektronike të 
komunikimit.  

2. Për qëllime të çdo ligji në lidhje me kontratat, një ofertë, pranimi i ofertës dhe çdo 
komunikim relevant, duke përfshirë çdo amendamentim pasues, anulim ose 
revokim të ofertës, pranimi i kontratës mund, veç nëse ndryshe janë dakorduar nga 
palët kontraktuese, të komunikohet nëpërmjet komunikimit elektronik.  

 
Neni 12 

Atribuimi i mesazheve të të dhënave 
 
1. Një mesazh i të dhënave është i autorit, nëse ai është dërguar nga autori i mesazhit.  
2. Ndërmjet autorit dhe marrësit konsiderohet se mesazhi i të dhënave i takon autorit 

nëse është dërguar:  
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2.1. nga personi që ka pasur autoritet të veprojë në emër të autorit në lidhje me 
mesazhin e të dhënave; ose  

2.2. nga sistemi informativ i programuar nga, ose i cili vepron automatikisht në 
emër të autorit.  

3. Ndërmjet autorit dhe marrësit, marrësit i jepet e drejta të vlerësojë mesazhin e të 
dhënave se i takon autorit dhe të veprojë në atë supozim, nëse:  
3.1. marrësi ka zbatuar, siç duhet procedurën me pëlqimin më parë të autorit për 

qëllim të sigurohet nëse mesazhi i të dhënave ka qenë nga autori; ose  
3.2. mesazhi i të dhënave, si i pranuar nga marrësi, rezulton nga veprimet e 

personit, lidhshmëria e të cilit me autorin apo me ndonjë tjetër person- 
agjent i mundëson atij personi të ketë qasje në metodën e shfrytëzuar nga 
autori për të identifikuar mesazhin e të dhënave ashtu si të tij.  

4. Paragrafi 3. i këtij neni nuk zbatohet:  
4.1. nga koha kur marrësi ka marrë njoftimin nga autori se mesazhi i të dhënave 

nuk është i autorit dhe ka pasur kohë të mjaftueshme për të vepruar në 
përputhje; ose  

4.2. në rastin në kuadër të nën-paragrafit 3.2. të paragrafit 3. të këtij neni, në çdo 
kohë, kur marrësi ka qenë në dijeni ose është dashur të dijë, ka shfaqur 
kujdes të arsyeshëm apo ka shfrytëzuar ndonjë procedurë të pajtuar, që 
mesazhi i të dhënave nuk i takon autorit.  

5. Marrësi ka të drejtë, të konsiderojë të pranuar mesazhin e të dhënave, ashtu siç 
autori ka synuar të dërgojë, dhe të veprojë mbi atë supozim, nëse mesazhi i të 
dhënave është i autorit apo merret si i tij.  

6. Marrësi nuk ka të drejtë sipas paragrafit 5. te këtij neni, kur ka qenë apo është 
dashur të jetë në dijeni, se transmetimi i mesazhit të pranuar për të dhënat, ka 
rezultuar me gabime.  

7. Marrësi ka të drejtë të konsiderojë secilin mesazh të dhënave, ta marrë si mesazh të 
veçantë të dhënave dhe të veprojë mbi atë supozim, përveç në rastin kur i njëjti 
mesazh është përsëritur dhe marrësi ka qenë në dijeni apo është dashur ta dinte, i 
ka kushtuar kujdes të arsyeshëm ose e ka shfrytëzuar ndonjë procedurë të pajtuar, 
se mesazhi i të dhënave është i përsëritur.  

 
Neni 13 

Pranimi i konfirmimit 
 
1. Kur autori nuk pajtohet me marrësin që konfirmimi në pranim të jepet në një formë 

të veçantë ose me një metodë të veçantë, atëherë konfirmimi i pranimit mund të 
jepet me:  
1.1. ndonjë komunikim me marrësin, automatikisht ose në çfarëdo forme tjetër, 

apo  
1.2. ndonjë veprim i marrësit i mjaftueshëm për t’i treguar autorit se mesazhi i të 

dhënave është pranuar.  
2. Kur autori i mesazhit të të dhënave ka shprehur se mesazhi i të dhënave 

kushtëzohet me konfirmim të marrjes, atëherë mesazhi i të dhënave, përderisa nuk 
pranohet konfirmimi, trajtohet sikur të mos ishte dërguar.  

3. Kur autori i mesazhit nuk ka deklaruar se mesazhi i të dhënave kushtëzohet me 
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pranimin e konfirmuar të marrjes dhe ky konfirmim nuk është pranuar nga autori 
brenda kohës së specifikuar ose janë marrë vesh, apo nuk është specifikuar a 
pajtuar për kohën, ose brenda kohës së arsyeshme, atëherë autori:  
3.1. mund ta njoftojë marrësin dhe i thotë se ai nuk ka marrë ndonjë konfirmim 

dhe specifikimin e kohës së arsyeshme, deri kur duhet të pranohet 
konfirmimi për pranimin e mesazhit të të dhënave; dhe  

3.2. nëse pranimi nuk konfirmohet brenda kohës së specifikuar në nën-
paragrafin 3.1. të këtij paragrafi në njoftim për marrësin mund ta trajtojë 
mesazhin e të dhënave sikur nuk është dërguar asnjëherë ose të ushtrojë 
ndonjë të drejtë që mund ta ketë.  

4. Paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni zbatohet në kohën ose para dërgimit të mesazhit të 
të dhënave ose në kuptimin e atij mesazhi të të dhënave, autori ka kërkuar apo 
është pajtuar me marrësin që pranimi i mesazhit të të dhënave të jetë i konfirmuar.  

5. Kur autori i mesazhit ta ketë marrë konfirmimin për pranimin e mesazhit nga 
marrësit, atëherë merret se mesazhi i të dhënave është pranuar nga ana e marrësit. 
Ky supozim nuk nënkupton se mesazhi i të dhënave korrespondon me mesazhin e 
pranuar.  

6. Kur pranimi i konfirmimit tregon se mesazhi i të dhënave i plotësonte kërkesat 
teknike, qoftë të pajtuara ose të paraqitura në standardet aplikuese, supozohet se 
kërkesat janë plotësuar.  

7. Përveç që ka të bëjë me dërgimin ose me pranimin e mesazhit të të dhënave, ky 
nen nuk ka për qëllim të merret me pasojat ligjore që mund të dalin qoftë nga ai 
mesazh i të dhënave apo nga pranimi i konfirmimit të tij.  

 
Neni 14 

Koha dhe vendi i dërgimit dhe i pranimit të mesazheve të të dhënave 
 
1. Përveç nëse merren vesh ndryshe, autori dhe marrësi, dërgimi i mesazhit më të 

dhënat ndodh pasi të futet në sistemin e informatave, jashtë kontrollit të autorit, ose 
të personit i cili ka dërguar atë mesazh të të dhënave në emër të autorit.  

2. Përveç nëse merren vesh ndryshe, autori dhe marrësi, koha e pranimit të mesazhit 
të të dhënave përcaktohet si vijon:  
2.1. nëse marrësi ka caktuar sistemin e informatave për qëllimin e pranimit të 

mesazheve të të dhënave bëhet:  
2.1.1. në kohën kur mesazhi i të dhënave futet në sistemin e caktuar 

informatik; ose  
2.1.2. nëse mesazhi i të dhënave është dërguar në sistemin informatik të 

marrësit që nuk është sistem i caktuar informatik në kohen kur 
mesazhi i të dhënave është korrigjuar nga marrësi;  

2.1.3. nëse marrësi nuk e ka caktuar sistemin informatik, pranimi bëhet kur 
mesazhi i të dhënave futet në sistemin informatik të marrësit.  

3. Paragrafi 2. i këtij neni zbatohet pavarësisht nga vendi ku sistemi informatik është 
vendosur, mund të jetë i ndryshëm nga vendi ku mesazhi i të dhënave konsiderohet 
të jetë pranuar sipas paragrafit 4. të këtij neni.  

4. Përveç nëse merren vesh ndryshe, autori dhe marrësi, mesazhi i të dhënave 
konsiderohet se është dërguar në vendin ku marrësi e ka vendosur biznesin. Për 
qëllimet e këtij paragrafi vlen:  
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4.1. nëse autori ose marrësi ka më shumë se një vend në të cilin e zhvillon 
biznesin, vendi i biznesit është ai që ka afërsi më të madhe me transaksionin 
e dhënë, kur nuk ekziston transaksioni i dhënë që është vendi kryesor i 
biznesit;  

4.2. nëse autori ose marrësi, nuk kanë vend të biznesit, referimi duhet të bëhet në 
vendbanimin e tyre.  

 
KREU IV 

THEMELIMI DHE KËRKESAT INFORMATIKE 
 

Neni 15 
Themelimi dhe autorizimi 

 
1. Shërbimet e shoqërisë informatike janë të gjitha ato shërbime që zakonisht ofrohen 

me pagesë, në largësi me anë të mjeteve elektronike dhe me kërkesa individuale të 
shfrytëzuesit të shërbimit.  

2. Ky ligj nuk do të zbatohet për:  
2.1. shërbimet që nuk ofrohen "në distancë";  
2.2. shërbimet e ofruara në praninë fizike të ofruesit dhe të marrësit, edhe në 

qoftë se ato përfshijnë përdorimin e pajisjeve elektronike:  
2.2.1. ekzaminimet mjekësore ose tretmanët në ambulanca mjekësore, 

duke përdorur mjetet elektronike, ku pacienti është fizikisht i 
pranishëm;  

2.2.2. konsultimet e një katalogu elektronik në një shitore në prani të 
klientit; rezervimi i biletave;  

2.2.3. lojërat elektronike të qasshme video-arkade ku klienti vetëm 
fizikisht është i pranishëm.  

2.3. për shërbimet që nuk ofrohen,me anë të mjeteve elektronike;  
2.4. shërbimet që kanë përmbajtje materiale, edhe pse ofrohen nëpërmjet 

pajisjeve elektronike:  
2.4.1. arkat automatike ose aparatet për furnizim me bileta (bankënota, 

bileta treni);  
2.4.2. qasje në rrjetin rrugor, parkingjet etj, obligimet për shfrytëzim edhe 

nëse janë mjete elektronike në hyrje-dalje, të qasjes kontrolluese 
dhe/ose duke siguruar së pagesa ishte korrekte.  

2.5. shërbimet e shkyçura, shpërndarja e CDROM-it ose e softuerëve në disketa;  
2.6. shërbimet që nuk janë ofruar nëpërmjet procesimit elektronik, ose sistemit të 

tillë, duke përfshirë, por jo të limituar për:  
2.6.1. shërbimet telefonike me zë;  
2.6.2. telefaksit/telex dhe shërbimet e teleksit;  
2.6.3. shërbimet e ofruara nëpërmjet telefonisë me zë apo faks;  
2.6.4. konsultimi me doktorin me telefoni-faks;  
2.6.5. konsultimit me avokatin me telefon-faks;  
2.6.6. marketingu i drejtpërdrejtë telefon-telefaks.  

2.7. për shërbimet që nuk kompletohen "me kërkesën individuale të marrësit të 
shërbimeve";  
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2.8. shërbimet e ofruara me transmetimin e të dhënave pa kërkesën individuale 
për pranimin në të njëjtën kohë nga një numër i pakufizuar i marrësit 
individual (për një pikë deri te shumë pika të transmetuara):  
2.8.1. shërbimet e radiotransmetimit;  
2.8.2. shërbimet transmetuese televizive;  
2.8.3. teleteksti i ofruar nga transmetimet televizive;  
2.8.4. të gjitha shërbimet e transmetimeve televizive të definuara nga Ligji 

përkatës për komunikime elektronike.  
3. Ofrimi i shërbimeve të shoqërisë informatike nuk duhet të kërkojë autorizim 

paraprak ose çfarëdo kërkese tjetër që ka efekt ekuivalent, me përjashtim të:  
3.1. ofruesit e shërbimeve që shfrytëzojnë infrastrukturën e tyre duhet të marrin 

autorizime sipas Ligjit përkatës për komunikime elektronike;  
3.2. ofruesit e shërbimeve financiare ose të sigurimit, sipas legjislacionit për ato 

shërbime.  
 

Neni 16 
Informacioni i përgjithshëm që duhet ta ofrojë ofruesi i shërbimit 

 
1. Ofruesi i shërbimit duhet të ofrojë qasje të përhershme të lehtë dhe direkt për 

pranuesit e shërbimit dhe për autoritetet kompetente për informatat në vijim:  
1.1. emrin e ofruesit të shërbimit;  
1.2. adresën e vendit- në të cilën është vendosur ofruesi i shërbimit;  
1.3. detalet e ofruesit të shërbimit, duke përfshirë adresën e emalit dhe lokatorin 

universal regjistrues (URL) të ofruesit të shërbimit, që i lejohet atij që të 
kontaktohet shpesh dhe të komunikoj në mënyrë të drejtpërdrejt dhe 
efektive;  

1.4. regjistrimin e biznesit, në të cilin ofruesi i shërbimit ka hyrë dhe numrin e tij 
të regjistrimit;  

1.5. hollësitë e autoritetit relevant mbikëqyrës, në rastet kur aktiviteti është 
subjekt i një skeme autorizuese;  

1.6. për profesionet e lidhura me tregtinë elektronike:  
1.6.1. çfarëdo entiteti profesional ose institucion i ngjashëm me të cilin 

ofruesi i shërbimit është i regjistruar;  
1.6.2. titulli profesional dhe autoriteti nga i cili është dhënë;  
1.6.3. referencë për rregullat profesionale të zbatueshme në juridiksionin e 

ndërmarrjes dhe mjetet për të pasur qasje në to;  
1.7. TVSH – numri identifikues i tatimit (nëse zbatohet).  

2. Kur shërbimet e shoqërisë informatike u referohen çmimeve atëherë çmimet duhet 
të shënohen qartë, të tregojnë nëse ato përfshijnë edhe tatimet dhe koston e 
shpërndarjes.  
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KREU V 
KOMUNIKIMET KOMERCIALE 

 
Neni 17 

Informacioni që duhet të ofrohet 
 
1. Komunikimet komerciale që janë pjesë e shërbimit të shoqërisë informatike, duhet 

të përputhen të paktën me kushtet e dhëna në vazhdim: 
1.1. komunikimet komerciale si të tilla duhet të identifikohen qartë;  
1.2. personi fizik ose juridik në emër të të cilit është bërë komunikimi komercial 

duhet të identifikohet qartë;  
1.3. ofertat reklamuese (zbritjet e çmimeve, premitë dhe dhuratat) duhet të 

identifikohen qartë si të tilla, dhe kushtet që duhet plotësuar për tu 
kualifikuar për to,duhet të jenë lehtësisht të qasshme dhe të paraqitura 
dallueshëm dhe qartë;  

1.4. garat ose lojërat reklamuese, të lejuara sipas ligjit aty ku është themeluar 
ofruesi i shërbimit, duhet të jenë qartë të identifikueshme si të tilla, dhe 
kushtet për pjesëmarrje duhet të jenë lehtësisht të qasshme dhe të paraqitura 
dallueshëm dhe qartë; 

 
Neni 18 

Komunikimet e padëshiruara komerciale 
 
1. Komunikimet e padëshirueshme komerciale me postë elektronike janë të ndaluara 

përveç ne rastet kur pranuesi e lejon një gjë te tille paraprakisht.  
2. Ofruesit e shërbimeve rregullisht duhet të konsultojnë dhe t’i respektojnë regjistrat 

në të cilët pranuesit që nuk dëshirojnë te pranojnë komunikime të tilla komerciale, 
mund te çregjistrohen.  

 
Neni 19 

Rregullat për profesionet 
 
1. Shfrytëzimi i komunikimeve komerciale që janë pjesë e shërbimeve të shoqërisë 

informatike të ofruara nga profesionistët lejohen nëse ato ofrohen në përputhje me 
rregullat, dinjitetin dhe etiken profesionale, fshehtësinë profesionale, korrektësinë 
ndaj klientëve dhe anëtarëve tjerë profesional.  

2. Entitetet profesionale dhe shoqatat nxiten të krijojnë kode të sjelljes që duhet të 
jenë plotësisht në përputhje me standardet evropiane dhe me ato ndërkombëtare.  

 
KREU VI 

KONTRATAT E BËRA NË MËNYRË ELEKTRONIKE 
 

Neni 20 
Informacioni që duhet të ofrohet 

 
1. Informacioni në vazhdim duhet të jepet tërësisht i dallueshëm dhe i qartë nga 

ofruesi i shërbimit para se të bëhet porosia nga pranuesi i shërbimit, përveç nëse 
merren vesh ndryshe nga palët që nuk janë konsumatorë:  
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1.1. hapat e ndryshëm teknik për përmbushjen e kontratës;  
1.2. kontrata, qoftë e përmbushur apo jo, duhet të arkivohet nga ofruesi i 

shërbimit, ashtu që të ketë qasje në të;  
1.3. mjetet teknike për të identifikuar dhe për t’i përmirësuar gabimet e futura 

para se të bëhet porosia;  
1.4. gjuhët e ofruara për lidhjen e kontratës.  

2. Përveç kur palët që nuk janë konsumatorë arrijnë marrëveshje tjetër, ofruesi i 
shërbimit tregon kodin e sjelljes, në të cilat ai përshkruan dhe tregon se si mund të 
paraqiten këto kode në formën elektronike.  

3. Dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni nuk zbatohen për kontratat e arritura 
ekskluzivisht nga shkëmbimi i postës elektronike ose i komunikimeve individuale.  

4. Afatet e kontratës dhe kushtet e përgjithshme për pranuesin duhet të vihen në 
dispozicion në atë mënyrë që t’i lejohet atij t’i ruaj dhe t’i riprodhojë ato.  

 
Neni 21 

Vendosja e porosisë 
 
1. Përveç në rastet kur palët që nuk janë konsumatorë merren vesh ndryshe, atëherë 

ofruesi i shërbimit që merr porosinë me anë të mjeteve teknologjike, duhet të 
vërtetojë pranimin e porosisë së pranuesit pa një vonesë të duhur dhe me mjete 
elektronike. Porosia dhe konfirmimi konsiderohet se janë pranuar kur palët të 
cilave u adresohen janë në gjendje të kenë qasje në to. 

2. Përveç në rastet kur palët që nuk janë konsumatorë merren vesh ndryshe, ofruesi i 
shërbimit vë në dispozicion të pranuesit të shërbimit mjetet teknike të 
përshtatshme, efektive dhe të përdorshme që i mundësojnë atij t’i identifikojë dhe 
përmirësojë gabimet e futura para se të bëhet porosia.  

3. Dispozitat në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni nuk zbatohen për kontratat e arritura 
ekskluzivisht nga shkëmbimi i postës elektronike apo me komunikime ekuivalente 
individuale.  

 
KREU VII 

TRANSPORTI I MALLRAVE 
 

Neni 22 
Veprimet në lidhje me kontratat për transportin e mallrave 

 
1. Ky Kre zbatohet për çfarëdo veprimi në lidhje me ose në zbatim të kontratës së 

transportit të mallrave, duke përfshirë,por jo kufizuar, në: 
1.1. ofrimin e shenjave, numrit, sasisë ose të masës së mallrave;  
1.2. paraqitjen e natyrës dhe të vlerës së mallrave;  
1.3. lëshimin e faturës së mallrave;  
1.4. konfirmimin se mallrat janë ngarkuar;  
1.5. njoftimin e personit për afatet dhe për kushtet e kontratës;  
1.6. dhënien e udhëzimeve për transportuesin;  
1.7. kërkesën për furnizim të mallrave;  
1.8. autorizimin e lëshuar për mallrat;  
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1.9. njoftimin për humbje ose dëmtim të mallrave;  
1.10. dhënien e çfarëdo njoftimi tjetër ose deklarate në lidhje me kryerjen e 

kontratës;  
1.11. aktivitetin për t’u furnizuar me mallra te personi i emëruar ose te personi i 

autorizuar për të kërkuar furnizim;  
1.12. dhënien, sigurimin, refuzimin, nënshtrimin, transferimin ose negocimin e të 

drejtave për mallra;  
1.13. sigurimin ose transferimin e të drejtave dhe të obligimeve sipas kontratës.  

 
Neni 23 

Dokumentet e transportit 
 
1. Varësisht nga paragrafi 3. i këtij neni, kur ky ligj kërkon që ndonjë veprim që i 

referohet nenit 22 të këtij ligji të kryhet në formë të shkruar ose duke shfrytëzuar 
dokument letre që të plotësohet kërkesa nëse veprimi është kryer duke shfrytëzuar 
një ose më shumë mesazhe të të dhënave.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet, kur kërkesa është obligim ose kur ligji thjeshtë 
paraqet pasojat e mos përmbushjes së kërkesave në të shkruar, si dokument në 
formë të letrës.  

3. Nëse duhet të autorizohet ndokush, ose duhet të kryhet ndonjë obligim vetëm nga 
një person dhe nëse ligji këtë e kërkon në mënyrë që ta adresojë këtë çështje, të 
drejtat dhe obligimet duhet të barten tek ai person me transferimin ose me 
shfrytëzimin e dokumentit në format të letrës. Kjo kërkesë konsiderohet se është 
përmbushur nëse e drejta është bartur duke shfrytëzuar një apo më shumë mesazhe 
të të dhënave duke vërtetuar se është zbatuar metoda e besueshmërisë për paraqitje 
të mesazheve të tilla të të dhënave ose të mesazheve unike.  

4. Për qëllimet e paragrafit 3. të këtij neni, standardi i kërkuar i besueshmërisë duhet 
të vlerësohet në qartësimin e qëllimit për të cilin e drejta ose obligimi është bartur 
dhe në qartësimin e të gjitha rrethanave, duke përfshirë edhe marrëveshjen 
relevante.  

5. Kur shfrytëzohen një ose më shumë mesazhe të të dhënave, për të arritur efektin në 
ndonjë veprim në nën-paragrafët 1.6. dhe 1.7. të paragrafit 1. të nenit 22 të këtij 
ligji asnjë dokument në formë letre i shfrytëzuar për të pasur efekt në një veprim të 
tillë, nuk është valid përderisa shfrytëzimi i mesazheve të të dhënave është 
përfunduar ose zëvendësuar me shfrytëzimin e dokumenteve në formë letre. 
Dokumenti nga letra i shfrytëzuar në këto rrethana duhet të përmbajë deklaratën 
për një përfundim të tillë. Zëvendësimi i mesazheve të të dhënave nga dokumentet 
në formë letre, nuk do të kenë efekt në të drejtat as obligimet e palëve të përfshira.  

6. Nëse një rregull e këtij ligjit është detyrimisht e zbatueshme, për të kontraktuar 
transportin e mallrave, e evidentuar nga dokumenti në formë letre, atëherë një 
rregull e tillë duhet të jetë e zbatueshme për atë kontratë të transportit të mallrave e 
evidentuar nga një apo më shumë mesazhe të të dhënave, për arsye se kontrata 
është evidentuar nga një ose më shumë mesazhe të të dhënave në vend të 
dokumentit në formë të letrës.  
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KREU VIII 
PËRGJEGJËSIA E OFRUESVE TË SHËRBIMIT TE NDËRMJETËM 

 
Neni 24 

Kanali komunikues 
 
1. Kur ofruesi i shërbimeve të shoqërisë informatike ofron një shërbim që përbëhet 

nga transmetimi i informatës nga marrësi i shërbimit në rrjetin e komunikimit ose 
nga ofrimi i qasjes në rrjetin e komunikimit, atëherë ofruesi i shërbimit nuk është 
përgjegjës për informacionin e transmetuar, po qe se ai:  
1.1. nuk e inicion transmetimin;  
1.2. nuk e zgjedhë pranuesin e transmetimit;  
1.3. nuk e zgjedh ose modifikon informacionin e përfshirë në transmetim (bartje).  

2. Veprimet e transmetimit dhe të qasjes në lidhje me paragrafin 1. të këtij neni 
përfshijnë ruajtjen automatike, ndërmjetësuese dhe të përkohshme të informacionit 
të transmetuar për aq sa kjo ndodh vetëm për kryerjen e transmetimit në rrjetin e 
komunikimit, dhe me kusht që informacioni nuk është ruajtur për ndonjë periudhë 
më të gjatë sesa është e nevojshme arsyeshëm për transmetim.  

 
Neni 25 
Mbajtja 

 
1. Kur një ofrues i shërbimeve të shoqërisë informatike ofron një shërbim që 

konsiston në transmetim në një rrjet komunikues të informatës për marrësin e 
shërbimit, atëherë ofruesi i shërbimit nuk është përgjegjës për ruajtjen automatike, 
të ndërmjetme dhe të përkohshme të asaj informate, ruajtje që kryhet vetëm për ta 
bërë më efikase transmetimin e informacionit tek marrësit e tjerë të shërbimit sipas 
kërkesës së tyre, në rast se: 
1.1. ofruesi nuk e modifikon informatën;  
1.2. ofruesi zbaton kushtet e qasjes në informatë;  
1.3. ofruesi zbaton rregullat që lidhen me freskimin e informatave, të specifikuara 

sipas mënyrave të njohura dhe të përdorura gjerësisht në industri;  
1.4. ofruesi nuk ndërhyn në përdorimin e ligjshëm të teknologjisë, gjerësisht i 

njohur dhe i shfrytëzuar në industri, për të fituar të dhëna mbi përdorimin e 
informacionit; dhe  

1.5. ofruesi vepron menjëherë për të hequr ose për të ndaluar qasjen në 
informacionin që ka ruajtur, sapo vihet në dijeni se informacioni në burimin 
fillestar të transmetimit është hequr nga rrjeti ose është ndaluar qasja, ose 
nëse një gjykatë apo autoritet administrativ ka urdhëruar këtë heqje ose 
ndalim të qasjes.  

 
Neni 26 

Nikoqirllëku 
 
1. Kur ofruesi i shërbimit të shoqërisë informatike bën ruajtjen e informacionit të 

ofruar nga marrësi i shërbimit, ai nuk është përgjegjës për informacionin e ruajtur 
në kërkesë të marrësit të shërbimit në rast se: 
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1.1. Ofruesi i shërbimit nuk ka dijeni për aktivitetin ose informacionin e 
paligjshëm, dhe për sa i përket kërkesës për dëme nuk ka dijeni as për faktet 
e as për rrethanat që do ta bënin të qartë informacionin apo aktivitetin e 
paligjshëm; ose  

1.2. Ofruesi i shërbimit, sapo të jetë në dijeni për situatën e mësipërme, vepron 
menjëherë për ta larguar apo për të ndaluar qasjen në atë informacion.  

 
Neni 27 

Përgjegjësia për dëmet që rrjedhin nga largimi ose pamundësimi 
i qasjes në informacion 

 
1. Çdo person që njofton ofruesin e shërbimeve të Shoqërisë Informatike për aktivitet 

ose informacion ilegal detyrohet për dëmet që rrjedhin nga largimi ose 
pamundësimi i qasjes në informacion, referuar në nën-paragrafin 1.2. paragrafi 1. i 
nenit 26 të këtij ligji kur: 
1.1. ai nuk ka vepruar me qëllime të sinqerta; ose  
1.2. ai ka përfituar nga veprimet e ofruesit të shërbimeve të Shoqërisë 

Informatike; ose  
1.3. ai e ka ditur, ose duhej të dinte, që informacioni ose aktiviteti nuk ishte 

ilegal.  
 

Neni 28 
Përjashtimi nga obligimet e përgjithshme për monitorim 

 
1. Ofruesit e shërbimeve të shoqërisë informatike, kur ofrojnë shërbimet që 

përfshihen në nenet e këtij kreu nuk kanë obligime të veçanta për të monitoruar 
informacionin që ata e transmetojnë ose e ruajnë e as obligime të përgjithshme që 
aktivisht të kërkojnë fakte ose rrethana ku tregohet aktiviteti ilegal.  

2. Ofruesit e shërbimeve të shoqërisë informatike me shpejtësi do të informojnë 
autoritetet publike kompetente sipas legjislacionit ne fuqi për çështjen e pretenduar 
të aktivitetit ilegal të ndërmarrë ose informacionit të dhënë nga marrësi i 
shërbimeve të tyre dhe do t'i japin çdo autoriteti të tillë në bazë të kërkesës, 
informacionin që mundëson identifikimin e marrësve në shërbimet e tyre me të 
cilët ata kanë marrëveshje për ruajtje.  

3. Asgjë në këtë nen nuk interpretohet si detyrim ndaj ofruesve të shërbimeve të 
shoqërisë informatike për të monitoruar informacionin që ata transmetojnë ose e 
ruajnë ose që aktivisht të kërkojnë fakte ose informacion shtesë që dëshmon 
aktivitet ilegal në lidhje me aktivitetet e përshkruara në nenet 24, 25 dhe 26 të këtij 
ligji. 
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KREU IX 
KONTRATAT NË DISTANCË 

 
Neni 29 

Definicioni dhe fushëveprimi 
 
1. Kontrata në distancë paraqet kontratën në lidhje me mallra ose me shërbime të 

lidhura ndërmjet furnizuesit dhe konsumatorit sipas një shitjeje të bërë në distancë 
ose skemës së ofrimit të shërbimit që udhëhiqet nga furnizuesi i cili shfrytëzon 
mjetet e komunikimit në distancë, deri në momentin që lidhet kontrata.  

2. Komunikimi në distancë përfshin çfarëdo mjeti që përdoret për të lidhur kontratë 
pa praninë fizike të furnizuesit dhe të konsumatorit. Shembujt e tillë mund të jenë, 
por nuk kufizohen në:  
2.1. përmbajtjet e shtypura të adresuara dhe të pa adresuara;  
2.2. letrat standarde;  
2.3. reklamimin në shtyp në formë porosie;  
2.4. katalogun;  
2.5. telefonatat me intervenimin e njeriut;  
2.6. telefonimin pa intervenim të njeriut (makina e thirrjes automatike ose 

audioteksti);  
2.7. radioja;  
2.8. videofoni (telefoni me ekran);  
2.9. videoteksti (mikrokompjuteri dhe ekrani televiziv) me tastaturë ose me 

ekran që preket;  
2.10. posta elektronike;  
2.11. makina faksimil (faksi);  
2.12. televizioni (teleshopi).  

 
Neni 30 

Përjashtimet 
 
1. Ky ligj nuk zbatohet për kontratat:  

1.1. e lidhura për shërbimet financiare ose të sigurimit për të cilat aplikohet 
marketingu në distance i shërbimeve financiare të konsumatorit;  

1.2. e lidhura me mjete automatike të shitjes ose vendet automatike tregtare;  
1.3. e lidhura me ofruesit e shërbimit të telekomunikimit me anë të shfrytëzimit 

të telefonave publik;  
1.4. e lidhura për ndërtimin dhe shitjen e pasurisë së patundshme ose lidhur me 

të drejtat e tjera të pasurisë së patundshme përveç atyre të qirasë;  
1.5. e lidhura në ankand.  
1.6. Kërkesat që kanë të bëjnë me nenin 31, 32, 33 dhe 34 të këtij ligji nuk 

aplikohen për:  
1.7. kontratat për furnizim me gjëra ushqimore, pije ose mallra të tjera të 

konsumit të përditshëm që furnizohen në shtëpi të konsumatorit, në 
vendbanimin e tij ose në vendin e tij të punës nga furnizuesit e rregullt të 
përditshëm;  
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1.8. kontratat për ofrimin e akomodimit, transportit, furnizimit me ushqime apo 
shërbime ndërmjetësuese që i ndërmerr furnizuesi në pajtim me kontratën, 
me përjashtim të veprimit të rrethanave të jashtëzakonshme, kur furnizuesi 
lirohet nga obligimi ndaj konsumatorit për t’i kthyer shumën e paguar.  

 
Neni 31 

Informacioni paraprak 
 
1. Brenda një kohe të arsyeshme para se të lidhet kontrata në distance, konsumatorit 

duhet t’i ofrohen informacionet si vijon:  
1.1. identitetin e furnizuesit dhe në rast se në kontratat kërkojnë pagesë në avans 

edhe adresën e tij;  
1.2. karakteristikat kryesore të mallrave dhe shërbimeve;  
1.3. çmimin e mallrave dhe shërbimeve,duke përfshirë edhe tatimin;  
1.4. koston e transportit, kur kjo zbatohet;  
1.5. aranzhimet për pagesë, transport ose kryerje;  
1.6. e drejta për tërheqje;  
1.7. koston e shfrytëzimit të mjeteve të komunikimit në distancë, kur llogaritja 

bëhet ndryshe nga çmimi bazë;  
1.8. kohën, brenda së cilës oferta ose çmimi mbetet valid;  
1.9. kur ekzistojnë kushtet, minimumi i kohëzgjatjes së kontratës në rastin e 

kontratave për furnizim me produkte ose shërbime që duhet të kryhen 
përherë apo në formë të përsëritur.  

2. Informacioni i përmendur me sipër, qëllimi komercial i të cilit duhet të jetë i qartë, 
ofrohet në mënyrë të qartë dhe gjithëpërfshirëse në përshtatje me mjetet e 
përdorura të komunikimit në distancë. Duhen respektuar me kujdes parimet e 
mirëbesimit në transaksionet tregtare dhe parimet që mbrojnë ata që janë të paaftë 
për të dhënë pajtimin sipas legjislacionit në fuqi (p.sh. të miturit).  

3. Në rastin e komunikimeve telefonike, duhet të bëhen veçanërisht të qarta identiteti 
i furnizuesit dhe qëllimi komercial i thirrjes dhe kjo duhet të jetë në fillim të të 
gjitha bisedave me konsumatorët.  

 
Neni 32 

Konfirmimi me shkrim i informacionit 
 
1. Konsumatori duhet të marrë konfirmim me shkrim ose me ndonjë medium tjetër të 

qëndrueshëm dhe të qasshëm për të, për informacionin e përmendur në nenin 31 të 
këtij Ligji. Nëse ky informacion nuk i është dhënë konsumatorit para lidhjes së 
kontratës, atëherë duhet t’i ofrohet sa më shpejt gjatë përmbushjes së kontratës dhe 
më së voni në kohën e dorëzimit të mallit.  

2. Në çdo rast, këto informacione duhet të përmbajnë:  
2.1. informacion të shkruar për kushtet dhe procedurat e ushtrimit të së drejtës 

për t’u tërhequr;  
2.2. adresën fizike të vendit të biznesit të furnizuesit të cilit konsumatori mund 

t’ia adresoj ndonjë ankesë;  
2.3. informacionin për shërbimet pas shitjes dhe garancitë që ekzistojnë;  
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2.4. vendimin për anulimin e kontratës, aty ku kohëzgjatja është e paspecifikuar 
ose kohëzgjatja kalon një 1 vit.  

3. Këto informacione nuk janë të nevojshme për shërbimet të cilat janë kryer përmes 
shfrytëzimit të mjeteve të komunikimit në distance ku furnizimi është bërë vetëm 
në një rast dhe që janë faturuar nga ofruesi i shërbimit me anë të mjeteve të 
komunikimit në distancë. Konsumatori duhet që në të gjitha rastet të jetë në 
gjendje të marrë adresën e vendit të biznesit të furnizuesit të cilit mund t’ia adresoj 
çfarëdo ankese.  

 
Neni 33 

E drejta për t’u tërhequr 
 
1. Për kontratën në distancë, konsumatori duhet të ketë kohën prej të paktën shtatë (7) 

ditë pune brenda së cilës ai mund të tërhiqet nga kontrata.  
2. Obligimi i vetëm për konsumatorin, për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes 

është kostoja e drejtpërdrejtë e kthimit të mallit.  
3. Koha për ushtrimin e kësaj së drejte fillon:  

3.1. në rastin e mallrave, nga dita e pranimit nga konsumatori ku obligimi lidhur 
me konfirmimin me shkrim të informacionit është plotësuar;  

3.2. në rastrin e shërbimeve, nga dita e lidhjes së kontratës apo nga dita në të 
cilën obligimet lidhur me konfirmimin me shkrim të informacionit janë 
plotësuar nëse ato janë plotësuar pas lidhjes së kontratës, me kusht që kjo 
kohë të mos kaloj tre (3) muaj.  

4. Nëse furnizuesi ka dështuar të plotësoj obligimet lidhur me konfirmimin me 
shkrim të informacionit, koha e plotësimit të atyre obligimeve do të jetë tre (3) 
muaj. Kjo kohë duhet të filloj:  
4.1. në rastin e mallrave, nga dita e pranimit nga konsumatori;  
4.2. në rastin e shërbimeve, nga dita e lidhjes së kontratës.  

5. Nëse detyrimi i konfirmimit të shkruar të informacionit është plotësuar brenda tre 
(3) muajsh, koha prej shtatë (7) ditësh, sipas paragrafit 1. të këtij neni do të fillojë 
nga ai moment.  

6. Nëse konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij për t’u tërhequr, furnizuesi duhet të 
jetë i obliguar t’i kompensojë shumat e paguara nga konsumatori, kurse 
konsumatori nuk ka nevojë të paguajë diçka për këtë. Të vetmen pagesë që duhet 
ta bëjë konsumatori është kostoja e shkaktuar për kthimin e mallit. Një kompensim 
i tillë duhet të kryhet jo më shumë se tridhjetë (30) ditë.  

7. Përveç në rastin kur palët merren vesh ndryshe, konsumatori nuk mund të ushtrojë 
të drejtën e vet për t’u tërhequr në lidhje me kontratat:  
7.1. për ofrimin e shërbimit nëse kryerja e shërbimit ka filluar me marrëveshje 

me konsumatorin para se të kenë kaluar shtatë (7) ditë pune sipas paragrafit 
1. të këtij neni:  

7.2. për furnizim në mallra të bëra për specifikimet e konsumatorit ose për ato që 
qartë janë personalizuar ose për shkak të natyrës a përbërjes së tyre 
deformimin e shpejtë, ose afati u kalon shpejtë;  

7.3. për ofrimin e regjistrimit të zërit ose të atyre video, a të programeve të 
kompjuterëve që janë hapur nga konsumatori;  
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7.4. për furnizim të gazetave të përditshme, periodike dhe të revistave;  
7.5. për lojërat dhe shërbimet e lotarisë.  

8. Nëse çmimi i mallrave ose i shërbimeve plotësisht ose pjesërisht është i mbuluar 
me kredi të dhënë nga furnizuesi, ose nëse çmimi është plotësisht a pjesërisht i 
mbuluar me kredi të dhënë për konsumatorin nga një palë e tretë sipas 
marrëveshjes ndërmjet palës së tretë dhe furnizuesit, marrëveshja e kredisë duhet të 
anulohet pa ndonjë dënim nëse konsumatori e ushtron të drejtën e tij për t’u 
tërhequr nga kontrata.  

 
Neni 34 

Performanca 
 
1. Përveç në rastet kur palët merren vesh ndryshe, furnizuesi duhet ta kryejë porosinë 

brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita në vazhdim në të cilën konsumatori ka 
paraqitur porosinë tek furnizuesi.  

2. Kur furnizuesi nuk e plotëson pjesën e vet të kontratës me arsyen se mallrat ose 
shërbimet e porositura nuk janë në dispozicion, konsumatori duhet të informohet 
për këtë situatë dhe duhet t’i kthehet shuma që ka paguar menjëherë dhe jo më 
vonë se tridhjetë (30) ditë.  

3. Furnizuesi mund t’i ofrojë konsumatorit mallra ose shërbime të cilësisë së lartë por 
me çmim të njëjtë, me kusht që kjo mundësi të jetë ofruar para lidhjes së kontratës 
ose pasi të lidhet ajo. Kostoja e kthimit të mallit në pasim të ushtrimit të së drejtës 
për t’u tërhequr në çdo rast duhet të mbulohet nga furnizuesi, kurse konsumatori 
duhet të informohet për këtë gjë. Në raste të tilla furnizimi i mallrave nuk mund të 
merret se përbën shitje inerciale bazuar në nenin 36 të këtij ligji.  

 
Neni 35 

Anulimi i pagesës më kartelë në rast mashtrimi 
 
1. Konsumatori ka të drejtë:  

1.1. të kërkojë anulimin e pagesës në rast mashtrimi në kartelën e pagesës së tij 
me kartelë, në lidhje me kontratat në distancë sipas këtij ligji;  

1.2. në rast mashtrimi, t’i rikompensohet shuma e paguar ose t’i kthehet pagesa.  
 

Neni 36 
Shitje inerciale 

 
1. Është i ndaluar ofrimi i mallrave ose shërbimeve tek konsumatori pa qenë të 

porositura ato më parë nga konsumatori, aty ku ofrimi i tillë përfshinë kërkesën për 
pagesë.  

2. Konsumatorit nuk do ti kërkohet asgjë për rastet e furnizimit të pa kërkuar. 
Mungesa e përgjigjes për këto raste nuk përbën pranim.  
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Neni 37 
Pëlqimi paraprak i konsumatorit për shfrytëzimin e disa mjeteve 

për komunikimet në distancë 
 
1. Konsumatori duhet të jap pëlqimin paraprak që furnizuesi të përdor:  

1.1. sistemi automatik i thirrjeve pa ndërhyrje të dorës së njeriut - aparate 
automatike të thirrjeve;  

1.2. aparate faksimil - faks.  
2. Mjete të tjera të komunikimit në distancë, që mundësojnë komunikim individual, 

mund të shfrytëzohen vetëm nëse nuk ka vërejtje të qartë nga konsumatori.  
 

Neni 38 
Korrigjimi juridik ose administrativ 

 
1. Për të siguruar se ky ligj është në zbatim si duhet, mund të ndërmerren veprime 

sipas ligjit në fuqi pranë gjykatave ose organeve administrative kompetente siç 
janë: 
1.1. organet publike ose përfaqësuesit e tyre;  
1.2. organizatat e konsumatorëve;  
1.3. organizatat profesionale.  

 
Neni 39 

Natyra obliguese 
 
Konsumatori mund të mos heqë dorë nga të drejtat që i jepen atij me këtë ligj. 
Konsumatori nuk humb mbrojtjen që i është dhënë sipas ligjit të zgjedhur nga 
juridiksioni i jashtëm si ligj i zbatueshëm në kontratë. 
 

KREU X 
FATURAT NË FORMËN ELEKTRONIKE 

 
Neni 40 

Detajet e kërkuara për faturat 
 
1. Për faturim në tregtinë elektronike kërkohet:  

1.1. data e lëshimit;  
1.2. numri vijues, i bazuar në një ose më shumë numra vijues që identifikojnë 

faturat;  
1.3. numri identifikues i TVSH-së, sipas të cilit obliguesi tatimor furnizon me 

mallra ose shërbime (nëse është e zbatueshme);  
1.4. emrin e plotë dhe adresën e obliguesit tatimor dhe të konsumatorit të tij;  
1.5. sasinë, çmimin për njësi dhe natyrën e mallrave të furnizimit ose shtrirjen e 

tyre dhe natyrën e shërbimeve të ofruara;  
1.6. datën në të cilën është bërë ose është kryer furnizimi me mallra ose me 

shërbime,ose datën në të cilën është bërë pagesa në xhirollogari, ashtu që 
data të mund të përcaktohet dhe dallohet nga data e lëshimit të faturës;  
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1.7. tatimi për vlerë ose përjashtim, njësia e çmimit që përjashtohet nga tatimi 
dhe ndonjë zbritje çmimi ose kompensimi nëse ato nuk janë përfshirë në 
njësinë e çmimit;  

1.8. shkallën e TVSH-së së zbatuar;  
1.9. shumën e TVSH-së që duhet të paguhet.  

2. Nuk kërkohet që fatura të nënshkruhet.  
3. Shuma që paraqitet në faturë mund të shprehet në çfarëdo valute, me kusht që 

shuma e tatimit që duhet të paguhet të shprehet në euro.  
 

Neni 41 
Faturat në letër ose me anë të mjeteve elektronike 

 
1. Faturat mund të dërgohen qoftë në formë të letrës ose nëse konsumatori pranon, 

mund të dërgohen edhe në formën elektronike. Faturat e dërguara me anë të 
mjeteve elektronike, duhet të jenë të pranueshme në Kosovë, me kusht që të 
garantohen vërtetësia e prejardhjes dhe integriteti i përmbajtjes:  
1.1. nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar; ose  
1.2. nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar që duhet të bazohet në një 

certifikatë të kualifikuar dhe të krijuar nga një pajisje për krijimin e 
nënshkrimit të sigurt;ose  

1.3. nëpërmjet shkëmbimit elektronik të ë dhënave (SHEDH) kur marrëveshja e 
shkëmbimit ofrohet për shfrytëzimin e procedurave që garantojnë 
vërtetësinë e origjinës dhe tërësinë e të dhënave.  

1.4. nëpërmjet mjeteve të tjera elektronike të miratuara nga Ministri përmes aktit 
nënligjor.  

2. Faturat mund të dërgohen me anë të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të 
pranohen në mënyrë eksplicite nga klienti.  

3. Kur grupet që i përfshinë disa fatura janë dërguar me anë të mjeteve elektronike te 
marrësi i njëjtë, detajet e përbashkëta për faturat e veçanta mund të përmenden 
vetëm një herë, nëse për secilën faturë të gjitha informacionet janë të qasshme.  

 
Neni 42 

Ruajtja e faturave 
 
1. Secili obligues tatimor duhet të sigurojë se kopjet e faturave që i ka lëshuar vetë 

dhe të gjitha faturat që ai i ka marrë, të ruhen sipas Ligjit përkatës tatimor të 
Kosovës ashtu siç është miratuar nga Ministria e Financave. 

2. Obliguesi tatimor mund të vendosë për vendin e ruajtjes me kusht që ai të bëjë që 
faturat ose informacioni i ruajtur aty të jetë i qasshëm për autoritetet kompetente 
kurdo që ata kërkojnë një gjë të tillë.  

3. Vërtetësia e origjinës dhe tërësia e përmbajtjes së faturave, gjithashtu edhe 
lexueshmëria e tyre, duhet të garantohen gjatë tërë kohës sa ato ruhen. Në mënyrë 
që të sigurohet se këto kushte janë plotësuar, faturat mund të ruhen në formën e 
tyre origjinale në të cilën ato janë dërguar qoftë ato në formë elektronike apo në 
formë letre. Kur faturat ruhen me mjete elektronike, gjithashtu duhet të ruhen edhe 
të dhënat që garantojnë vërtetësinë e origjinës dhe tërësinë e përmbajtjes.  
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4. Ministria e Financave duhet ta përcaktojë kohën për të cilën obliguesit tatimorë 
duhet t’i ruajnë faturat lidhur me mallrat dhe shërbimet e furnizimit në territorin e 
tyre dhe faturat e pranuara nga tatimpaguesit e regjistruar në Kosovë.  

5. Transmetimi dhe ruajtja e faturave me mjete elektronike nënkupton transmetimin 
ose vënien në dispozicion të pranuesit dhe ruajtjen duke shfrytëzuar pajisjen 
elektronike për procesim (duke përfshirë kompresimin digjital) dhe ruajtjen e të 
dhënave duke përdorur telat, radio transmetuesit, teknologjinë optike ose mjetet e 
tjera elektromagnetike.  

 
KREU XI 

PAGESAT ELEKTRONIKE 
 

Neni 43 
Zbatimi i pagesave elektronike 

 
1. Ky ligj zbatohet për pagesat elektronike dhe vendosjen e kushteve që duhet të 

plotësohen nëse mënyrat e reja të pagesës elektronike do të zhvillohen në të mirë të 
të gjithë partnerëve ekonomikë dhe që krijojnë:  
1.1. për konsumatorët, siguri dhe komoditet;  
1.2. për tregtarët dhe lëshuesit, siguri më të madhe dhe produktivitet;  
1.3. zhvillim të industrisë në Kosovë.  

2. Parimet e praktikave të drejta duhet të vëzhgohen nga ana e atyre që i fusin në 
funksion sistemet e pagesave me kartelë ose që mundësojnë shfrytëzimin e këtyre 
kartelave.  

3. Zhvillimi teknologjik i mjeteve elektronike të pagesës duhet ta ketë parasysh 
dimensionin e tyre evropian: mjetet e tilla duhet të kenë ndërveprim të gjerë sa më 
shumë që të jetë e mundshme, për të shmangur sistemet e izoluara dhe me këtë 
ndarjen e tregut.  

4. Ky ligj nuk do të zbatohet tek:  
4.1. kartelat që nuk kanë vlerë monetare ekuivalente;  
4.2. kartelat që lëshohen nga një kompani specifike, nëse ajo kompani është e 

vetmja ku ato kartela ose vlera në to mund të përdoret.  
 

Neni 44 
Kontratat 

 
1. Kontratat e lidhura ndërmjet lëshuesve ose agjentëve të tyre, me tregtarët dhe 

zotëruesit duhet te jenë në formë të shkruar dhe si rezultat i aplikimit paraprak. Ato 
duhet të përmbajnë detajet për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 
marrëveshjes.  

2. Kontratat duhet të përpilohen në gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës.  
3. Çdo lloj i tarifimit duhet të përcaktohet në mënyrë transparente, duke marrë 

parasysh kostot dhe rrezikun, por pa e kufizuar konkurrencën.  
4. Të gjitha kushtet, nëse janë në përputhje me ligjet ne fuqi duhet të negociohen dhe 

te shprehen qarte në kontratë.  
5. Kushtet e veçanta për ndërprerjen e kontratës duhet të përfshihen në kontratë, 

kurse palët duhet të njoftohen para se të lidhet një kontratë e tillë.  
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Neni 45 
Interoperabiliteti 

 
Interoperabiliteti duhet të jetë i plotë në mënyrë që tregtarët dhe konsumatorët të mund 
të shfrytëzojnë rrjetet ose të kontraktojnë me lëshuesin e zgjedhur, me të gjitha 
terminalet në gjendje për ti procesuar të gjitha llojet e kartelave. 
 

Neni 46 
Pajisja 

 
1. Terminalet për pagesa elektronike duhet ti regjistrojnë, kontrollojnë dhe 

transmetojnë pagesat, në mënyrë që të integrohen në terminalet e pikave të shitjes.  
2. Tregtarët kanë mundësi të vendosin nëse dëshirojnë një apo më shumë terminale të 

karteleve të llojeve të ndryshme.  
3. Tregtarët duhet të jenë të lirë të zgjedhin se cilin terminal të pikës së shitjes do ta 

vendosin. Ata duhet të kenë liri ta marrin me qira ose të blejnë një pajisje të tillë 
me kusht që të jetë e certifikuar për ti përmbushur kërkesat e tërë sistemit të 
pagesave dhe të jenë interoperabile.  

 
Neni 47 

Mbrojtja dhe siguria e të dhënave 
 
1. Pagesat elektronike janë të pakthyeshme. Urdhri i dhënë përmes kartelave për 

pagesa elektronike duhet të jetë i parevokueshëm dhe nuk mund anulohet.  
2. Informacioni i transmetuar gjatë kohës kur bëhet pagesa për bankën përkatëse të 

tregtarit dhe më pas për lëshuesin, nuk duhet në asnjë mënyrë të ndikojë në 
mbrojtjen e privatësisë. Duhet të jetë rreptësishtë e kufizuar në atë që është 
paraqitur në çeqe ose transfere.  

3. Çfarëdo problemi qoftë që ka të bëjë me mbrojtjen ose me sigurinë e 
informacionit, duhet të bëhet i njohur haptas dhe të qartësohet në çfarëdo faze të 
kontratës ndërmjet palëve.  

4. Kontratat nuk duhet ta kufizojnë lirinë e tregtarit për të zhvilluar veprimtarinë ose 
për konkurrencë.  

 
Neni 48 

Qasja e paanshme në sistem 
 
1. Pa marrë parasysh madhësinë e tyre ekonomike, të gjitha ndërmarrjeve duhet t’u 

lejohet qasje e paanshme në sistemin e pagesës elektronike. Tregtarit mund t’i 
refuzohet qasja vetëm për rastet e parapara me legjislacionin në fuqi.  

2. Nuk duhet të ketë dallime të pajustifikueshme në pagesa për transaksionet brenda 
Kosovës, si dhe për pagesat për të njëjtat shërbime për transaksionet 
ndërkombëtare me vendet e tjera, veçanërisht me vendet e rajonit.  
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Neni 49 
Raportet ndërmjet lëshuesve dhe tregtarëve 

 
1. Për t’i dhënë shtytje qasjes reciproke ndërmjet sistemeve të ndryshme me kartela, 

kontratat ndërmjet lëshuesve të kartelave dhe tregtarëve, nuk duhet të përmbajnë 
kurrfarë klauzole përjashtuese që kërkon nga tregtari të operojë vetëm me sistemin 
me të cilin ka bërë në marrëveshje.  

2. Kontratat me tregtarët duhet të lejojnë konkurrencë efektive ndërmjet lëshuesve të 
ndryshëm. Dispozitat detyrimisht duhet të kufizohen në kërkesat teknike, në 
mënyrë që të sigurohet se sistemi funksionon si duhet.  

 
Neni 50 

Raportet ndërmjet lëshuesve dhe konsumatorëve 
 
Në kontratën që ata e nënshkruajnë, zotëruesit e kartelave duhet t’i marrin të gjitha 
masat e nevojshme paraprakisht për ta garantuar sigurinë e kartelës së lëshuar dhe të 
njoftohen për kushtet e veçanta (humbje apo vjedhje). 
 

Neni 51 
Raportet ndërmjet tregtarëve dhe konsumatorëve 

 
Tregtarët duhet të paraqesin në mënyrë plotësisht të dukshme shenjat e kompanive me 
të cilat ata bashkëpunojnë, lidhur me këtë ata janë të obliguar t’i pranojnë kartelat e 
tilla. 
 

KREU XII 
NËNSHKRIMET ELEKTRONIKE 

 
Neni 52 

Trajtimi i Barabartë i Teknologjive të Nënshkrimit 
 
Përveç nenit 54 të këtij ligji, asgjë në këtë ligj nuk do të zbatohet në mënyrë të tillë që 
do të përjashtojë, kufizojë apo shfuqizojë efektet ligjore të çfarëdo metode për krijimin 
e një nënshkrimi elektronik që përmbush kërkesat e paraqitura në paragrafin 1. të nenit 
55 të këtij ligji, ose përndryshe i përmbush kërkesat e legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 53 
Ndryshimet me marrëveshje 

 
Dispozitat e këtij Kreu të ligjit mund të përjashtohen, apo ndikimi i tyre mund të 
ndryshohet me marrëveshje përpos në rastet kur kjo marrëveshje nuk është e vlefshme 
apo e fuqizuar nga legjislacioni në fuqi. 
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KREU XIII 
PËRDORIMI I NËNSHKRIMEVE 

 
Neni 54 

Pajtueshmëria me kërkesën për nënshkrim 
 
1. Një nënshkrim elektronik konsiderohet të jetë i besueshëm për qëllim të plotësimit 

të kërkesave të referuara në nenin 6 të këtij ligji, nëse:  
1.1. janë plotësuar kërkesat për nënshkrim elektronik të avancuar;  
1.2. është i bazuar në certifikatë të kualifikuar;  
1.3. është krijuar me pajisje për krijimin e nënshkrimit të sigurt.  

2. Një nënshkrim elektronik nuk konsiderohet të jetë me besueshmëri të 
pamjaftueshme vetëm në bazë të asaj se:  
2.1. nuk është i bazuar në certifikatë të kualifikuar; ose  
2.2. nuk bazohet në certifikatë të kualifikuar të lëshuar nga ofruesi i akredituar i 

shërbimeve të certifikimit, ose  
2.3. nuk është krijuar me pajisje për krijimin e nënshkrimit të sigurt.  

3. Vetëm nëse nënshkrimi elektronik është në formë të një nënshkrimi elektronik të 
avancuar, që është i bazuar në certifikatë të kualifikuar dhe është krijuar me pajisje 
për krijimin e nënshkrimit të sigurt, për të gjitha qëllimet dhe synimet e këtij ligji 
do të konsiderohet se nënshkrimi është i nënshkruesit.  

4. Paragrafi 1. i këtij neni nuk kufizon mundësinë e cilitdo personi:  
4.1. për të krijuar në ndonjë mënyrë tjetër,për qëllim të plotësimit të kërkesave të 

referuara në nenin 6 të këtij ligji, besueshmërinë e një nënshkrimi 
elektronik; ose  

4.2. që të sjell fakte për jo besueshmërinë e një nënshkrimi elektronik.  
 

Neni 55 
Zbatueshmëria 

 
1. Ministri mund të përcaktoj me akt nënligjor se cili nënshkrim elektronik i plotëson 

dispozitat e paragrafit 2. të nenit 54 të këtij ligji, dhe mund të krijoj rregulla për ti 
dhënë efekt të plotë pranimit dhe përdorimit të nënshkrimeve elektronike.  

2. Çfarëdo përcaktimi i bërë në paragrafin 1. të këtij neni duhet të jetë në përputhje 
me standardet e pranuara ndërkombëtare dhe legjislacionin Evropian ne fuqi.  

3. Asgjë në këtë nen nuk ndikon në veprimin e rregullave të së drejtës ndërkombëtare 
private.  

 
Neni 56 

Veprimet e nënshkruesit 
 
1. Kur të dhënat e nënshkrimit mund të përdoren për të krijuar një nënshkrim me 

efekt ligjor, secili nënshkrues duhet: 
1.1. të ketë kujdes adekuat për t’iu shmangur përdorimit të paautorizuar të të 

dhënave për krijim të nënshkrimit të tij; 
1.2. që pa ndonjë vonesë të paarsyeshme t’i shfrytëzojë mjetet e vëna në 
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dispozicion nga ofruesi i shërbimeve të certifikimit, në pajtim me nenin 57 
të këtij ligji, ose në ndonjë mënyrë tjetër bën përpjekje të arsyeshme, që të 
njoftojë çdo person që në mënyrë të arsyeshme pritet nga nënshkruesi që të 
mbështetet ose të ofrojë shërbime duke shfrytëzuar nënshkrimin elektronik 
nëse:  
1.2.1. nënshkruesi ka njohuri se të dhënat e nënshkrimit të krijuar janë 

komprometuar ose  
1.2.2. rrethanat e njohura për nënshkruesin paraqesin rrezik thelbësor se të 

dhënat e nënshkrimit të krijuar mund të jenë komprometuar.  
1.3. kur certifikata përdoret për mbështetje të një nënshkrimi elektronik, të 

ushtrojë kujdes të arsyeshëm për të siguruar precizitet dhe kompletim të të 
gjitha materialeve të prezantuara, të bëra nga nënshkruesi dhe që janë 
relevante për certifikatën gjatë tërë ekzistencës së saj ose që do të përfshihen 
më tej në certifikatë.  

2. Për dështimet e tij për përmbushje të kërkesave të paragrafit 1. të këtij neni 
nënshkruesi do t’i bartë pasojat ligjore.  

 
Neni 57 

Veprimet e ofruesit të shërbimeve të certifikimit 
 
1. Kur një ofrues i shërbimeve të certifikimit ofron shërbime për të mbështetur një 

nënshkrim elektronik që mund të shfrytëzohet për efekt ligjor si nënshkrim, ai 
ofrues i shërbimeve të certifikimit duhet të: 
1.1. veprojë sipas prezantimeve të bëra nga ai për sa i përket politikave dhe 

praktikave të tij;  
1.2. ketë kujdes adekuat për të siguruar saktësinë dhe kompletimin e materialeve 

të prezantuara, të bëra nga nënshkruesi dhe që janë relevante për certifikatën 
gjatë tërë ekzistencës së saj ose që do të përfshihen më tej në certifikatë.  

1.3. ofron mënyra të arsyeshme që i mundësojnë palës së besueshme, mbështetur 
në certifikatë të përcaktoj:  
1.3.1. identitetin e ofruesit të shërbimeve të certifikimit;  
1.3.2. që nënshkruesi që është identifikuar në certifikatë ka pasur nen 

kontroll të dhënat për krijimin e nënshkrimit në kohën kur 
certifikata është lëshuar;  

1.3.3. që të dhënat për krijimin e nënshkrimit ishin të vlefshme para ose në 
kohën kur është dhënë certifikata;  

1.4. ofroj mënyra të arsyeshme që i mundësojnë palës së besueshme të 
përcaktojë nga certifikata, kur është relevante apo në ndonjë mënyrë tjetër:  
1.4.1. metodën e përdorur për të identifikuar nënshkruesin;  
1.4.2. çdo kufizim sa i përket qëllimit ose vlerës për të cilën të dhënat për 

krijimin e nënshkrimit ose certifikata mund të përdoret;  
1.4.3. që të dhënat për krijimin e nënshkrimit janë të vlefshme dhe nuk 

janë komprometuar;  
1.4.4. çdo kufizim për fushëveprimin ose shtrirjen e përgjegjësisë të 

përcaktuar nga ofruesi i shërbimeve të certifikimit;  
1.4.5. se a ka mjet për nënshkruesin për të lajmëruar në pajtim me nën-

paragrafin 1.2. paragrafi 1. i nenit 56 të këtij ligji;  
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1.4.6. se a është ofruar shërbimi i duhur i revokimit;  
1.5. ofron një mënyrë për nënshkruesin për të lajmëruar në pajtim me nën-

paragrafin 1.2 paragrafit 1. të nenit 56 të këtij ligji aty ku janë ofruar 
shërbimet e nën-paragrafit 1.4.5 të këtij neni dhe siguron që të jetë në 
dispozicion shërbimi i duhur i revokimit aty ku janë ofruar shërbimet e 
paragrafit 1.4.6 të këtij neni;  

1.6. shfrytëzon sistemet, procedurat dhe resurset njerëzore të besueshme gjatë 
kryerjes së shërbimeve të tij.  

2. Ofruesi i shërbimeve të certifikimit do t’i bartë pasojat ligjore për dështimet e tij në 
përmbushjen e kërkesave të paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Ofruesi i shërbimeve të certifikimit, që lëshon certifikata të kualifikuara, do të:  
3.1. demonstroj besueshmërinë e domosdoshme për ofrimin e shërbimeve të 

certifikimit;  
3.2. siguroj funksionimin e një direktoriumi të shpejtë dhe të sigurt dhe shërbim 

të revokimit të sigurt dhe të menjëhershëm.  
3.3. siguroj që data dhe koha kur një certifikatë është lëshuar ose revokuar të 

mund të përcaktohet saktësisht;  
3.4. verifikon, me mjete të përshtatshme sipas ligjeve ne fuqi, identitetin dhe, 

nëse është e zbatueshme, çdo atribut specifik të personit që i është lëshuar 
certifikata e kualifikuar;  

3.5. punësoj personel që kanë njohuri profesionale, eksperiencë, dhe kualifikim 
të duhur për shërbimet e ofruara, veçanërisht kompetencë në nivel 
menaxhues, njohuri speciale në teknologjinë e nënshkrimit elektronik dhe 
që i njohin procedurat e duhura të sigurisë; ai duhet gjithashtu të zbatoj 
procedurat administrative dhe menaxhuese që janë të përshtatshme dhe 
korrespondojnë me standardet e pranuara.  

3.6. përdor sisteme dhe produkte të besueshme që janë të mbrojtura kundër 
modifikimeve dhe garantojnë sigurinë teknike dhe kriptografike të procesit 
të përkrahura nga ato;  

3.7. merr masa kundër falsifikimit të certifikatave dhe në rastet kur ofruesi i 
shërbimeve të certifikimit i prodhon të dhënat për krijimin e nënshkrimit do 
të garantojë fshehtësinë gjatë procesit të prodhimit të të dhënave;  

3.8. mbaj burime të mjaftueshme financiare që të funksionoj në pajtim me 
kërkesat e paraqitura në legjislacionin përkatës evropian për nënshkrim 
elektronik veçanërisht për të mbart rrezikun e detyrimeve për dëmet, për 
shembull, me marrjen e sigurimit të duhur;  

3.9. regjistroj të gjithë informacionin relevant lidhur me një certifikatë të 
kualifikuar për një periudhë të duhur kohore, veçanërisht për qëllim të 
ofrimit të dëshmisë së certifikatës për qëllim të procedimit ligjor. 
Regjistrimi i tillë mund të bëhet në mënyrë elektronike;  

3.10. nuk do të ruaj apo kopjoj të dhënat për krijimin e nënshkrimit të atij personi që 
ofruesi i shërbimeve të certifikimit i ka dhënë shërbimet e menaxhimit të çelësit;  

3.11. para hyrjes në një marrëdhënie konktraktuale me një person që kërkon një 
certifikatë për të përkrahur nënshkrimin e tij elektronik do të informoj atë 
person për kohëzgjatjen e vlefshmërisë, për termet dhe kushtet e sakta në 
lidhje me përdorimin e certifikatës, duke përfshirë çdo kufizim për 
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përdorimin e tij, ekzistimin e një skeme të akreditimit vullnetar dhe 
procedurat për ankim dhe zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve. Informacioni i 
tillë, që mund të transmetohet në mënyrë elektronike, duhet të jetë në formë 
të shkruar dhe në gjuhë të kuptueshme lehtë. Pjesët relevante të këtij 
informacioni duhet gjithashtu të vihen në dispozicion me kërkesë tek pala e 
tretë që mbështetet në certifikatë; 

3.12. përdor sisteme të besueshme për të ruajtur certifikatat në një formë të 
verifikueshme ashtu që vetëm personat e autorizuar mund të kenë qasje dhe 
bëjnë ndryshime, informacioni mund të kontrollohet për autenticitet, 
korrigjimi i certifikatave mund të bëhet në mënyrë publike me kusht që te 
merret pëlqimi i mbajtësit të certifikatës, dhe çdo ndryshim teknik që i 
komprometon këto kërkesa të sigurisë janë të dukshme për operatorin. 

 
Neni 58 

Lista e besueshme 
 
1. Ministria do të mirëmbajë regjistrin e ofruesve të shërbimeve të certifikimit të 

themeluar në Kosovë. 
2. Regjistri i referuar në paragrafin 1. të këtij neni duhet të jetë në dispozicion për të 

gjithë dhe për lexuesit automatik që mbështeten në standardet që shfrytëzohen në 
Bashkimin Evropian dhe duhet të jetë i besueshëm, i azhurnuar dhe i sigurt. 

3. Ofruesi i shërbimeve të certifikimit mund të kërkoj që të regjistrohet në këtë listë 
nëse ai i plotëson kërkesat e nenit 57 dhe është themeluar në Kosovë dhe në fund 
jep të gjithë informacionin që Ministria mendon se është relevante. 

4. Ofruesi i shërbimeve të certifikimit do të njoftoj menjëherë Ministrinë për 
ndryshimet në informacionin relevant, duke përfshirë ndërprerjen e shërbimeve ose 
pamundësinë e tij që të pajtohet me çdo kërkesë të nenit 57 të këtij ligji. 

 
Neni 59 

Autoriteti mbikëqyrës 
 
1. Ministria mund të autorizoj një organ publik ose privat, që të mbajnë regjistrin dhe 

ushtrojnë autoritetin mbikëqyrës.  
2. Në kontekst të mbikëqyrjes së ofruesve të shërbimeve të certifikimit të themeluar 

në Kosovë, Ministria mund të definojë çështjet që kanë të bëjnë me:  
2.1. autoritetin dhe funksionet e autoritetit mbikëqyrës;  
2.2. çdo çështje tjetër që do të jetë e nevojshme ose e dëshirueshme në lidhje me 

autoritetin mbikëqyrës që mund të shfaqet te Ministria.  
 

Neni 60 
Besueshmëria 

 
1. Për qëllime të nënparagrafi 1.6 të paragrafit 1. të nenit 57, të këtij Ligji, për 

përcaktimin ose deri në çfarë mase, sistemet, procedurat dhe resurset njerëzore të 
shfrytëzuara nga ofruesi i shërbimit të certifikimit janë të besueshme, duhet 
kushtuar vëmendje faktorëve në vijim: 
1.1. burimeve financiare dhe njerëzore duke përfshirë ekzistimin e aseteve;  
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1.2. cilësisë së sistemeve të harduerit dhe softuerit;  
1.3. procedurave për procesimin e certifikatave dhe aplikacioneve të 

certifikatave si dhe mirëmbajtja e shënimeve;  
1.4. informatave që janë në dispozicion për nënshkruesit e identifikuar në 

certifikata dhe për palët potenciale të besueshme;  
1.5. rregullsisë dhe masës së auditimit nga ana e një organi të pavarur;  
1.6. ekzistencës së deklaratës nga Ministria, autoritetit mbikëqyrës, organit të 

akredituar ose ofruesit të shërbimeve të certifikimit për përputhjen ose 
ekzistimin e faktorëve të shënuar më lartë; ose  

1.7. çdo faktori tjetër relevant.  
 

Neni 61 
Veprimet e Palës së Besueshme 

 
1. Pavarësisht nga paragrafi 3. i nenit 12 të këtij ligji, pala e besueshme do t’i bartë 

pasojat ligjore për dështimin e vet: 
1.1. për të ndërmarr hapa të arsyeshëm për të verifikuar besueshmërinë e një 

nënshkrimi elektronik; ose  
1.2. për të ndërmarrë hapa të arsyeshëm, kur nënshkrimi elektronik mbështetet 

nga certifikata:  
1.3. që të verifikojë vlefshmërinë, suspendimin ose revokimin e certifikatës dhe  
1.4. që të zbatojë çfarëdo kufizimi në lidhje me certifikatën.  

 
Neni 62 

Njohja e certifikatave dhe nënshkrimeve elektronike të huaja 
 
1. Gjatë përcaktimit nëse, apo deri në çfarë mase certifikata apo nënshkrimi 

elektronik janë juridikisht të plotfuqishme, nuk do të merren në konsideratë:  
1.1. vendi ku certifikata është lëshuar apo se ku është krijuar ose përdorur 

nënshkrimi elektronik; ose  
1.2. vendndodhja e biznesit të lëshuesit ose nënshkruesit.  

2. Certifikata e lëshuar jashtë Kosovës do të ketë të njëjtën fuqi ligjore në Kosovë si 
certifikata e lëshuar në Kosovë nëse ofron nivel substancialisht të barabartë të 
besueshmërisë.  

3. Një nënshkrimi elektronik i krijuar ose i përdorur jashtë Kosovës do të ketë të 
njëjtën fuqi ligjore në Kosovë si nënshkrimi elektronik i krijuar ose i shfrytëzuar 
në Kosovë nëse ai ofron nivel substancialisht të barabartë të besueshmërisë.  

4. Gjatë përcaktimit se a ofron certifikata ose nënshkrimi elektronik nivel 
substancialisht të barabartë të besueshmërisë për qëllimet e paragrafit 2. apo 3. të 
këtij neni, do të merren në konsideratë standardet e pranuara ndërkombëtare dhe 
ato të çfarëdo faktorëve të tjerë relevantë.  

5. Certifikatat e lëshuara nga ofruesit e huaj të shërbimeve të certifikimit janë të 
barabarta me certifikatat e lëshuara nga ofruesit e shërbimeve të certifikimit në 
Kosovë, nëse ofruesi i shërbimeve të certifikimit të huaj është:  
5.1. akredituar në një vend anëtar të Bashkimit Evropian, ose  
5.2. nëse certifikatat e tyre janë garantuar nga një ofrues i shërbimeve të 

certifikimit i themeluar në Bashkimin Evropian.  
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6. Kur pavarësisht prej paragrafëve 2., 3. dhe 4. të këtij neni, palët pajtohen ndërmjet 
veti, të përdorin llojet e caktuara të nënshkrimeve elektronike ose të certifikatave, 
ajo marrëveshje do të pranohet si adekuate për qëllime të pranimit jashtë kufijve, 
përveç nëse ajo marrëveshje nuk do të jetë e vlefshme ose efektive sipas 
legjislacionit në fuqi. 

 
KREU XIV 

MBROJTJA E SISTEMEVE TË SHËRBIMEVE 
TË SHOQËRISË INFORMATIKE 

 
Neni 63 

Sistemet e shërbimeve të shoqërisë informatike 
 
Mbrojtja e sistemeve të shërbimeve të shoqërisë informatike ka për qëllim që të 
përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet organeve gjyqësore dhe autoriteteve tjera 
kompetente,përfshirë këtu policinë dhe shërbimet e specializuara për zbatim të ligjit 
nëpërmjet harmonizimit të dispozitave të Kodit Penal të Kosovës në pjesën e veprave 
penale kundër sistemeve informatike dhe transferit të të dhënave. 
 

Neni 64 
Qasja ilegale në sistemet informatike 

 
1. Qasja me qëllim, pa të drejtë, në ndonjë pjesë ose në tërë sistemin informatik 

konsiderohet si vepër penale kur ajo bëhet:  
1.1. kundër ndonjë pjese të një sistemi informatik që i nënshtrohet masave 

specifike të mbrojtjes;  
1.2. me qëllim të shkaktimit të dëmit në personin fizik ose juridik;  
1.3. me qëllim të përfitimit ekonomik.  

2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni në veçanti zbatohen mbi përgjimin e të 
dhënave.  

3. Sjelljet e qëllimshme si në vijim, pa të drejtë, do të konsiderohen si vepra penale:  
3.1. pengimi ose ndërprerja serioze e funksionimit të një sistemi informatik duke 

hyrë, transmetuar, dëmtuar, fshirë, deformuar, ndryshuar, shtypur ose duke 
interpretuar të dhënat kompjuterike të pa qasshme;  

3.2. fshirja, deformimi, ndryshimi, shtypja ose interpretimi i të dhënave 
kompjuterike të pa qasshme në një sistem informatik, kur bëhet me qëllim 
që t’i shkaktoj dëm personit fizik ose juridik.  

4. Kur kryhet vepra penale nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni, kryesi dënohet një 
(1) deri në pesë (5) vite burgim.  

5. Personi juridik është përgjegjës për kryerjen e veprës penale te parapare në 
paragrafin 1, 2 dhe 3 të këtij neni dhe dënohet sipas ligjit.  

 
Neni 65 

Nxitja, ndihma, shtyrja dhe tentimi 
 
Nxitja me qëllim, për të ndihmuar ose shtyrë një shkelje që referohet në nenin 64 është 
e dënueshme. 
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Neni 66 
Rrethanat rënduese 

 
1. Veprat penale nga paragrafët 1., 2. dhe 3. të nenit 64 të këtij ligji dënohen jo më 

pak se pesë (5) vite burgim, kur ato kryhen nën këto rrethana:  
1.1. kur vepra penale është bërë përbrenda kornizës së një organizate kriminale 

siç përkufizohet në Dokumentin “Veprimi i përbashkët i Bashkimit 
Evropian 98/733/ JHA” të 21 dhjetorit 1998 që e bën vepër penale 
pjesëmarrjen në një organizatë kriminale në shtetet anëtare të Bashkimit 
Evropian, përveç lartësisë së dënimit që i referohemi këtu;  

1.2. vepra penale ka shkaktuar ose ka rezultuar në, humbje të konsiderueshme 
ekonomike të drejtpërdrejt ose të tërthortë, dëmtim fizik të personit fizik ose 
dëmtim të konsiderueshëm në pjesë të infrastrukturës kritike të Kosovës;  

1.3. vepra penale ka rezultuar me përfitime të konsiderueshme.  
2. Veprat penale që referohen në paragrafët 1., 2. dhe 3. të nenit 64 të këtij ligji 

dënohen me burgim më të lartë se ai i paraparë në paragrafin 4. të nenit 64 të këtij 
ligji, kur kryesi është dënuar për shkelje të tilla me aktgjykim të formës së prerë, 
nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian.  

 
Neni 67 

Shkëmbimi i informatave 
 
Me qëllim të shkëmbimit të informatave në lidhje me shkeljet që referohen në nenin 64 
dhe 66 të këtij ligji dhe në pajtim me legjislacionin në fuqi do të themelohet pika e 
kontaktit siç parashihet në Ligjin për parandalimin dhe luftimin e Krimit Kibernetikë. 
 

KREU XV 
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE 

 
Neni 68 

Parimet e përgjithshme 
 
Çështjet që shprehimisht nuk janë të rregulluara me këtë ligj do të rregullohen në 
pajtim me parimet e përgjithshme në të cilat ky ligj është bazuar. 
 

Neni 69 
Zbatimi i ligjit 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria dhe Autoriteti, në afatin prej dymbëdhjetë (12) 
muajsh nxjerrin akte nënligjore të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 70 
Dispozita shfuqizuese 

 
Ky ligj shfuqizon Ligjin nr.2005/02–L23 për shërbimet e Shoqërisë Informatike. 
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Neni 71 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-094 
15 mars 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-010-2012, datë 02.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 11 PRILL 2012, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren e Misionit të Administratës së Përkohshme të 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë, nr. 1999/1, të 25 korrikut 1999, të ndryshuar, mbi 
Autoritetin e Administratës së Përkohshme në Kosovë, Rregulloren e UNMIK-ut nr. 
1999/24 të 12 dhjetorit 1999, të ndryshuar mbi ligjin në fuqi në Kosovë, Rregulloren e 
UNMIK-ut, nr. 2001/9 të 15 majit 2001, “mbi Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes 
së Përkohshme në Kosovë”, veçanërisht Kreu 5.1(a), 5.7, 9.1.1, 9.1.26 (a), 9.3.3 dhe 
Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2001/19, të 13 shtatorit 2001, mbi Degën Ekzekutive të 
Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, veçanërisht nenet 1.6; 
 
Me qëllim të koordinimit dhe të realizimit të synimeve dhe të interesave të përbashkëta 
në përparimin e veprimtarisë afariste të anëtarëve dhe zhvillimit më të përshpejtuar 
harmonik të vendit 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR ODËN EKONOMIKE TË KOSOVËS 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Me këtë Ligj rregullohet themelimi, anëtarësia, selia, statusi, qëllimi, organet mjetet për 
punë, ndërprerja e punës, roli dhe fushëveprimi i Odës Ekonomike të Kosovës (në 
tekstin e mëtejshëm ”OEK”-ja). 
 

Neni 2 
 
2.1. Në OEK në pajtim më këtë ligj anëtarësimi i personave fizik dhe juridik që 

ushtrojnë veprimtari ekonomike në Kosovë apo që kanë selinë e vet në Kosovë 
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është vullnetar. Në OEK mund të bashkohen edhe organizata tjera të subjekteve 
ekonomike dhe organizatat në lëmine e shkencës, shoqatat profesionale dhe 
shoqatat tjera të cilat me aktivitetin e vet e përparojnë afarizmin e subjekteve 
ekonomike.  

2.2. Anëtarësimi në OEK rrjedhë nga dita e nënshkrimit të kontratës.  
 

Neni 3 
 
OEK-ja është organizatë profesionale jofitimprurëse dhe subjekt juridik i pavarur. Selia 
e OEK-së është në Prishtinë. 
 

Neni 4 
 
OEK-ja përfaqëson interesat e bizneseve të bashkuar në të, në raport me të gjitha 
subjektet e organizuara në shoqëri, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në dialogun 
social, ushtron dhe kryen edhe shërbime konsultuese e profesionale për anëtarësinë e 
vetë, me qëllim të arritjes së përparimit të veprimtarisë afariste të anëtarëve dhe 
harmonizimin e interesave të tyre. 
 

Neni 5 
 
OEK-ja me qëllim të përfaqësimit të interesave të subjekteve të anëtarësuar në të, bën 
elaborimin dhe analizimin e ecurive ekonomike, si dhe merr iniciativa për ndryshime 
dhe plotësime në sistemin ekonomik e financiar, si dhe për nxjerrjen e ligjeve të reja 
me qëllim të arritjes së objektivave të zhvillimit më të përshpejtuar dhe harmonik të 
vendit e në interes të anëtarëve të OEK-së. 
 

Neni 6 
 
OEK-ja punon në drejtim të lidhmërisë së ekonomisë së vendit me ekonomitë e 
vendeve të rajonit dhe më gjerë, si dhe prezantimin e interesave të anëtarëve të saj në 
këto rajone me forma të ndryshme të veprimit të përcaktuar me ligj dhe me kontratë 
(marrëveshje). 
 

Neni 7 
 
Anëtarët e anëtarësuar në OEK kanë të drejta, përgjegjësi dhe obligime të barabarta në 
pajtim me ligjin dhe statutin e OEK. 
 

Neni 8 
 
8.1. Detyrat kryesore të OEK-së për realizimin e qëllimeve të saj janë: 

a) Përfaqësimi i interesave të harmonizuara të anëtarësisë në tërësi me 
iniciativa të reja; 

b) Bashkëpunimi me organet e pushtetit në formulimin e strategjisë së 
zhvillimit të përgjithshëm ekonomik, zhvillimit rajonal, struktural dhe 
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politikës adekuate industriale, përmirësimin e infrastrukturës ekonomike 
dhe në lëmin e politikës ekonomike mbrojtëse; 

c) Pjesëmarrja në dialogun ekonomik dhe social bashkë me asociacionet e tjera 
afariste, shoqatat e interesit, sindikatat etj; 

d) Zhvillimi dhe kryerja e shërbimeve të sistemit integral të afarizmit dhe të 
informacionit lidhur me bazat e të dhënave vendase dhe të jashtme, sidomos 
në lëmin e kërkesës dhe ofertës të formave të ndryshme të bashkëpunimit 
ekonomik dhe karakteristikave ekonomike të përgjithshme e të veçanta të 
tregut të Kosovës dhe vendeve të jashtme; 

e) Promovimi i tregtisë së jashtme me anë të organizimit të kontakteve afariste 
në mes të partnerëve vendas dhe të atyre të huaj, paraqitjes së përbashkët në 
panaire, prezantimit të bizneseve, delegacioneve tregtare të brendshme dhe 
të jashtme, me marrjen e propozimeve për investime të përbashkëta, të 
kompanive etj; 

f) Pjesëmarrja në procesin permanent të inovacioneve dhe përmirësimin e 
cilësisë së produkteve, e të shërbimeve dhe në promovimin e standardeve 
teknike evropiane për ambientin dhe programet ekologjike; 

g) Dhënia e këshillave për zhvillim, veçanërisht lidhur me kriteret për fitimin e 
boniteteve financiare, mjeteve nga buxheti dhe burimet e tjera, në 
përgatitjen e programeve investive në biznes dhe konsultimet rreth 
ristrukturimit dhe rinovimit të bizneseve; 

h) Ndihma profesionale dhe konsultimet rreth zgjidhjes së çështjeve të 
afarizmit vijues siç është sigurimi i mjeteve qarkulluese, përdorimi racional 
i energjisë, racionalizimi i shpenzimeve të xhiros, furnizimi me lëndë të 
parë, mënjanimi i pengesave afariste, ndihma për hartimin e programeve të 
ristrukturimit dhe të zhvillimit të kompanive të caktuara; 

i) Ndihma për hartimin e programeve të zhvillimit dhe të investimeve, 
sidomos për bizneset e vogla dhe të mesme; 

j) Ndihmon ndërmarrjet në kërkesat për dhënien e dokumenteve tregtare, 
sidomos certifikatave për origjinën e mallit, dhe dokumenteve të tjera, në 
përputhje me ligjet në fuqi; 

k) Angazhimi për zgjidhjen e kontesteve ekonomike përmes arbitrazhit të 
përhershëm; 

l) Bashkëpunimi me institucionet e tjera në përcaktimin e nevojave për 
trajnime profesionale për komunitetin e biznesit si dhe trajnimeve të 
vazhdueshme për subjektet e anëtarësuara në Odë; 

m) Pjesëmarrja në sistemin permanent në trajnimet e të punësuarve bëhet në 
harmoni e me statutin dhe dispozitat tjera të veçanta të odës. 

8.2. Shërbimet e përcaktuara në nenin 8 (j) dhe (k) mund të ofrohen edhe nga 
shoqatat tjera. 

 
Neni 9 

 
OEK-ja bashkëpunon me odat ekonomike jashtë dhe me organizatat e me shoqatat e 
huaja ekonomike. 
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Neni 10 
 
10.1. Puna e OEK-së është publike. Mënyra e informimit të opinionit publik 

përcaktohet në Statutin e OEK-së.  
10.2. Organizimi, veprimi dhe financimi duhet bërë me transparencë dhe në pajtim me 

Ligjin për qasje në dokumentet zyrtare.  
 

II. ORGANET DHE STRUKTURA INFORMATIVE 
 

Neni 11 
 
11.1. Anëtarët e OEK-së organizohen, varësisht nga veprimtaria e tyre kryesore, sipas 

parimit degësor në shoqatat e degëve, kurse varësisht nga selia, në njësi rajonale.  
11.2. Shoqatat e degëve dhe njësitë rajonale janë forma të decentralizuara të punës, të 

organizimit të brendshëm dhe të procesit të marrjes së vendimeve në OEK.  
11.3. Shoqatat e degëve dhe njësitë rajonale janë trupa zgjedhorë për zgjedhjen e 

këshillave të tyre dhe të përfaqësuesve të vet në Kuvendin e Odës.  
11.4. Organet e qeverisjes së OEK-së janë:  

- Kuvendi,  
- Këshilli drejtues, 
- Kryetari, 
- Këshilli mbikëqyrës.  

 
Neni 12 

 
Kuvendi i OEK-së përbëhet nga përfaqësuesit e anëtarëve në pajtim me rregullat për 
procedurën e zgjedhjeve, që janë përcaktuar në këtë ligj dhe në Statutin e OEK-së. 
 

Neni 13 
 
Parimet themelore të zgjedhjes së këshillave të shoqatave të degëve dhe njësive 
rajonale, si edhe të përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e OEK-së janë këto: 

1. Secili anëtar ka të drejtë aktive dhe pasive të zgjedhjes;  
2. Të paktën dhjetë anëtarë të organizuar në shoqatat e degëve dhe në njësitë 

rajonale mund të propozojnë listën e kandidatëve për zgjedhjen e 
përfaqësuesve në Kuvend;  

3. Numri i vendeve përfaqësuese në Kuvend për përfaqësuesit e shoqatës së 
caktuar të degës dhe të njësive rajonale përcaktohet në përputhje më statutin në 
atë mënyrë që përbërja e Kuvendit të pasqyrojë strukturën proporcionale 
ekonomike të degëve dhe të rajoneve, duke marrë parasysh edhe madhësinë e 
biznesit ekonomik, posaçërisht përfaqësimin e bizneseve të vogla dhe atyre të 
mesme; 

4. Secili anëtar i OEK-së ka një votë dhe një numër të caktuar votash shtesë në 
përpjesëtim me strukturën e kapitalit dhe me numrin e punonjësve;  
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Neni 14 
 
14.1. Në Kuvend do të zgjidhen kandidatët që marrin më shumë vota.  
14.2. Anëtarë të Kuvendit mund të zgjidhen edhe përfaqësuesit e anëtarëve kolektivë, 

dhe zgjedhja e këtyre anëtarëve behet në pajtim më procedurën e zgjedhjes.  
 

Neni 15 
 
15.1. Anëtarët e Kuvendit e të Këshillit drejtues të Odës Ekonomike zgjidhen me 

mandate katër vjeçar me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat. Ky mandat 
vlen për të gjithë personat e zgjedhur nga Kuvendi i Odës.  

15.2. Personat që zgjedhën, apo që emërohen në Odë, nuk mund të jenë ata ndaj të 
cilëve është duke u zhvilluar procedura për vepër penale, apo të cilët kanë qenë 
të dënuar për vepër penale, apo për ndonjë vepër të kriminalitetit ekonomik.  

15.3. Kriteret më të hollësishme do të përcaktohen me statut, ku në mes të tjerash, do 
të sigurohet që të gjitha kategoritë profesionale të jenë përfaqësuara në mënyrë 
të duhur, dhe që asnjë kategori e vetme nuk do të mbajë pozitë dominante.  

15.4. OEK-u periodikisht publikon raporte lidhur me veprimtarinë e saj, së paku një 
herë në gjashtë muaj. 

 
Neni 16 

 
Dispozita më të hollësishme për procedurën e zgjedhjes do të përcaktohen me Statutin 
e OEK-së. 
 

Neni 17 
 
Kuvendi i OEK-së ka këto kompetenca: 

a) Miraton Statutin e OEK-së, ndryshimet dhe plotësimet e tij; 
b) Zgjedh Kryetarin e OEK-së; 
c) Zgjedh Këshillin drejtues të OEK-së; 
d) Zgjedh sekretarin e përgjithshëm të OEK; 
e) Harton dhe miraton programin afatmesëm dhe afatgjatë të punës, programin 

financiar dhe raportet për realizimin e tyre; 
f) Përcakton përqindjen e kuotës së anëtarësisë dhe vendos për shpërndarjen e 

mjeteve financiare për nevojat e punës të OEK-së në nivel qendror, si dhe në 
shkallë shoqatash të degëve dhe njësish rajonale; 

g) Emëron kryetarin dhe arbitrit e arbitrazhit të përhershëm, dhe anëtarin e 
Këshillit të Nderit; 

h) Aprovon rregullat për punën e arbitrazhit të përhershëm dhe të Këshillit të 
Nderit; 

i) Vendos për çështje të tjera në pajtim me Ligjin dhe Statutin e OEK-së. 
 

Neni 18 
 
Këshilli drejtues i OEK-së ka këto kompetenca: 
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a) Shqyrton dhe miraton projektin e materialeve dhe të vendimeve për Kuvendin 
e OEK-së; 

b) Merr vendime për realizimin e programeve të punës dhe zbatimin e vendimeve 
të tjera të Kuvendit; 

c) Emëron përfaqësuesit e Odës në institucionet, në të cilat OEK-ja delegon 
përfaqësuesit e saj sipas dispozitave të veçanta; 

d) Emëron këshilla të përhershme dhe këshilla të përkohshme; 
e) Miraton aktet e përgjithshme të OEK-së, të cilat nuk janë në kompetenca të 

Kuvendit; 
f) Vendos për hapjen e përfaqësive ekonomike në botë; 
g) Merr vendime për çështje të tjera në pajtim me Statutin e OEK-së. 

 
Neni 19 

 
Kryetari i OEK-së ka këto kompetenca: 

a) Drejton dhe përfaqëson OEK-në, 
b) Kryeson mbledhjet e Këshillit Drejtues të OEK-së dhe i propozon atij vendime 

nga kompetenca e Këshillit Drejtues; 
c) I propozon Kuvendit zgjedhjen e Këshillit Drejtues dhe propozon zgjedhjen e 

sekretarit të përgjithshëm; 
d) Merr vendime për çështje të menaxhimit dhe çështje rreth financave dhe 

organizimit të OEK-së, në pajtim më aktet e OEK-së dhe me vendimet e 
Kuvendit e të Këshillit Drejtues të OEK-së, 

e) Ushtron punë të tjera në përputhje me Statutin e OEK-së, 
f) Në kuadër të autorizimit që ka, Kryetari është përgjegjës për ligjshmërinë e 

punës së OEK-së. 
 

Neni 20 
 
20.1. Kuvendi i OEK-së zgjedh Këshillin mbikëqyrës të OEK-së nga radhët e 

përfaqësuesve të anëtarëve, që nuk janë anëtarë të Kuvendit, përkatësisht të 
Këshillit Drejtues të OEK-së.  

20.2. Këshilli mbikëqyrës kontrollon veprimtarinë financiare dhe materiale të OEK-
së.  

 
Neni 21 

 
21.1. Shoqatat e degëve, duke ua përshtatur shërbimet nevojave specifike të degëve të 

veçanta ekonomike, kontribuojnë në zhvillimin e degës, përparimin e punës dhe 
aktivitetit ekonomik të anëtarëve dhe në këtë mënyrë ndihmojnë aftësinë 
konkurruese të tyre në tregjet e brendshme dhe ato të jashtme.  

21.2. Detyrat e shoqatave të degëve dhe të organeve të tyre rregullohen më hollësisht 
në Statutin e OEK-së.  
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Neni 22 
 
22.1. Njësitë rajonale, duke ua përshtatur shërbimet e veta nevojave specifike të 

territoreve dhe të rajoneve të veçanta, kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të 
rajoneve dhe kryejnë shërbime të sistemit tërësor të njësive rajonale, sidomos 
për bizneset e vogla dhe ato të mesme drejtpërdrejt ose duke angazhuar seksione 
të veçanta profesionale në nivel qendror.  

22.2. Detyrat e njësive rajonale dhe të organeve të tyre përcaktohen më saktësisht në 
Statutin e OEK-së.  

 
Neni 23 

 
Krahas formave parësore të organizimit brenda OEK-së, sipas kësaj pjese anëtarët, për 
të shprehur interesat e ndryshme, mund të organizohen në një apo më shumë grupe 
degësh të specializuara dhe shoqatash të interesit në pajtim me Statutin e Odës. 
 

III. STATUTI I OEK-së 
 

Neni 24 
 
Statuti i OEK-së rregullon më saktësisht çështjet lidhur me detyrat e OEK-së në nivel 
qendror, degësor dhe rajonal, të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë, organet e OEK-së 
dhe kompetencat e tyre, përbërjen dhe mënyrën e marrjes së vendimeve të organeve të 
OEK-së, themelimin dhe punën e shoqatave të degëve, njësive rajonale dhe formave të 
tjera të punës dhe organet e tjera, bashkëpunimin me odat, organizatat dhe asociacionet 
e tjera, Arbitrazhin e përhershëm dhe Këshillin e Nderit, aktet e përgjithshme, 
karakterin publik të punës, sekretarin e përgjithshëm, shërbimin profesional, 
veprimtarinë financiare dhe procedurën e zgjedhjeve. 
 

IV. KËSHILLI I NDERIT DHE ARBITRAZHI I PËRHERSHËM 
 

Neni 25 
 
25.1. OEK-ja ka Këshillin e Nderit. Këshilli i Nderit kujdeset për zhvillimin, 

realizimin dhe ruajtjen e zakoneve të mira afariste.  
25.2. Këshilli i Nderit vendos:  

a) Për shkeljet e Statutit, dokumenteve të tjera dhe vendimeve të organeve të 
Odës në pajtim me Statutin e Odës. 

25.3. Këshilli i Nderit vendos për dënime administrative jo-monetare, masa 
disiplinore, përcakton përgjegjësinë dhe publikon të dhënat për vendimet në 
pajtim me Kartën. 

 
Neni 26 

 
OEK-ja ka Arbitrazhin e përhershëm kompetent për zgjidhjen e kontesteve të biznesit 
në mes anëtarëve të OE-së dhe në mes anëtarëve dhe personave të tjerë juridik ose 
fizikë. 
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Neni 27 
 
Përbërja, organizimi, kompetencat dhe procedura e Këshillit të Nderit dhe e Arbitrazhit 
të Përhershëm rregullohen më hollësisht me Statutin dhe aktet e tjera të përgjithshme të 
Odës. 
 

V. MJETET PËR PUNËN E OEK-së 
 

Neni 28 
 
28.1. Mjetet për punën e OEK-së realizohen nga kontributet e anëtarëve, arkëtimi i 

shërbimeve dhe nga burimet e tjera në pajtim me Statutin e OEK-së.  
28.2. Shuma e kontributit të anëtarëve dhe kushtet e pagimit caktohen me vendim të 

Kuvendit të OEK-së në pajtim me ligjin.  
28.3. Për çdo vit OEK-ja harton dhe miraton planin dhe raportin financiar. 
28.4. Për realizimin e detyrave të caktuara dhe zhvillimin e aktiviteteve të 

përbashkëta, për të cilat janë të interesuar një numër më i madh i anëtarëve të 
OEK-së në shoqatën e degës ose në njësinë rajonale, anëtarët mund të mbledhin 
mjete plotësuese dhe të krijojnë fonde të destinuara, në pajtim me Statutin e 
Odës. 

28.5. Raportin financiar vjetor të OEK-së e kontrollon auditori i pavarur. 
 

VI. SHËRBIMI PROFESIONAL I ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS 
 

Neni 29 
 
Funksionet profesionale, administrative, teknike dhe funksionet e tjera për nevoja të 
OEK-së i kryen Shërbimi profesional i OEK-së në pajtim me Statutin dhe me aktet e 
tjera të OEK-së. 
 

Neni 30 
 
OEK-ja ka sekretarin e përgjithshëm, i cili mund ta përfaqësojë OEK-në në rast të 
mungesës së Kryetarit, me autorizimin e kryetarit, drejton dhe organizon punën e 
shërbimit profesional dhe kryen punë të tjera në pajtim me aktet e përgjithshëm të 
OEK-së. 
 

VII. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 31 
 
31.1. Oda Ekonomike e Kosovës që ekziston në ditën e miratimit të këtij ligji 

konsiderohet si Odë që deri në organizimin e ri mund të funksionojë sipas këtij 
ligji.  

31.2. OEK-ja është e obliguar që ti mbajë zgjedhjet, të harmonizojë organizimin, 
statutin, aktet e përgjithshme dhe punën e vetë me këtë ligj, jo më vonë se tre 
muaj pas hyrjes së këtij ligji në fuqi.  
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Neni 32 
 
Ndërprerja e punës së Odës mund të bëhet me ligj të veçantë. 
 

Neni 33 
 
Ditën kur ky ligj hyn në fuqi, shfuqizohet ligji mbi bashkimin në Odën Ekonomike të 
Kosovës të publikuar në Gazetën zyrtare të Kosovës nr. 41/79 dhe 20/84. 
 

Neni 34 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
02.06.2005 
UNMIK/REG/2005/30 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 17 / 01 TETOR 2007 



NDËRMARRJET, PRIVATIZIMI, KONCESIONIMI 
DHE FORMAT TJERA TË INVESTIMEVE 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në mbështetje të Kreut 9.1.26 pika (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001); 
 
Duke pranuar faktin se mirëqenia ekonomike e Kosovës varet nga vendosja e një tregu 
me orientim modern dhe një kornize juridike të përshtatshme për bizneset; 
 
Duke kuptuar se kjo kornizë ligjore duhet medoemos të përfshijë, ndër tjera, një ligj 
themeltar për shoqëritë tregtare i cili siguron, nxitë dhe në mënyrë efikase zhvillon 
themelimin, regjistrimin, funksionimin dhe shpërbërjen e llojeve të zakonshme të 
shoqërive tregtare që mund të gjinden në vendet e zhvilluara ekonomike, dhe 
 
Me qëllim të krijimit të një ligji të këtillë themeltar si dhe përafrimin e kornizës 
rregullative në Kosovë me praktikat dhe kërkesat e detyrueshme të Unionit Evropian; 
 
Miraton këtë: 
 

LIGJ PËR SHOQËRITË TREGTARE 
 

PJESA I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi i këtij ligji 
 
1.1. Qëllimi i këtij ligji është që: 

a) të përcaktojë llojet e shoqërive tregtare përmes së cilave mund të zhvillohen 
veprimtaritë tregtare në Kosovë;  

b) të caktojë kushtet e zbatueshme të regjistrimit, për secilin lloj të shoqërive 
tregtare;  

c) të përcaktojë, për secilin lloj të shoqërive tregtare, dispozitat ligjore për 
kapacitetin dhe strukturën juridike si dhe të drejtat dhe detyrimet e 
pronarëve, menaxherëve, drejtorëve, përfaqësuesve juridik dhe palëve të 
treta; dhe  

d) të përcaktojë dispozitat ligjore të cilat nxisin dhe lehtësojnë themelimin, 
funksionimin dhe shpërbërjen e rregullt dhe efektive të shoqërive tregtare.  

1.2. Shprehimisht, ky ligj është i kufizuar në fushëveprim, dhe nuk përmban rregulla 
te cilat rregullojnë çështje që janë në fushëveprim të akteve tjera themelore 
normative. Pa paragjykuar të mësipërmen, shprehimisht është përcaktuar se 
rregullat për licencim, rregullimi i veprimtarive të shoqërive tregtare, 
kontabiliteti, raportimi financiar si dhe praktikat e punës dhe punësimit të 
shoqërive tregtare nuk janë në fushëveprim të këtij ligji. Kushtet për raportimin 
financiar të organizatav të biznesit do të përcjellin rregullat e përfshira në 
Rregulloren e UNMIK-ut 2001/30 të datës 29 tetor 2001 mbi themelimin e 
Bordit Kosovar mbi standartet e raportimit financiar dhe një regjim për 
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rapotimin financiar të organizatave të biznesit, apo me ndonjë ligj tjetër të 
dekretuar për këtë qëllim. 

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
2.1. Secila nga termet dhe shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë kuptimin e 

përcaktuar më poshtë, përveç nëse konteksti në të cilin këto terme paraqiten, 
kanë kuptim tjetër: 
“Kompani” do të thotë një shoqëri aksionare ose shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuar që është themeluar në Kosovë”. 
“Ministria” do të thotë Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë. 
“Ministri” do të thotë Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë. 
 “Person i Autorizuar” ka kuptimin e përcaktuar në paragrafin 13.7 ose, nëse 
është e zbatueshme, në paragrafin 13.8 të këtij ligji. 
“Shoqëri Tregtare e Kosovës” është term i përgjithshëm që do të thotë dhe 
përfshin çfarëdo lloji të shoqërisë tregtare të themeluar në Kosovë sipas këtij 
ligji, p.sh Ndërmarrjet individuale, shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, 
shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare. 
“Shoqëria e Huaj Tregtare” është term i përgjithshëm i cili nënkupton një 
shoqëri (i) që është themeluar dhe aktualisht ekziston sipas një ligji të një 
jurisdiksioni jashtë Kosovës, dhe (ii) që është e autorizuar, sipas atij ligji, për t’u 
angazhuar në veprimtari tregtare në atë jurisdiksion. 
“Veprimtaria tregtare” do të thotë çdo lloj aktiviteti të rregullt ose të aktivitet të 
përsëritur i cili përfshin ofrimin, sigurimin ose prodhimin e mallrave, 
shërbimeve, pronës dhe/ose punëve për një person ose shoqëri, në këmbim ose 
në pritje të çfarëdo lloj pagese ose kompensimi; me kusht që punëtori i cili kryen 
shërbime për punëdhënësin e tij të mos konsiderohet se ushtron “veprimtari 
tregtare” përderisa shërbimet e tilla të kompensohen sipas kontratës së punëtorit 
me punëdhënësin. 
“Kontributi (Pjesmarrja)” do të thotë një shumë ose vlerë që personi ose 
shoqëria i paguan një ortakërie ose një personi juridik, në këmbim për një interes 
në ortakëri, një interes pronësor ose një aksion. 
“Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit” nënkupton Drejtorin e Zyrës së 
Regjistrimit. 
“Shpërndarja” do të thotë cilido transfer i të hollave ose pasurisë tjetër 
materiale ose jo-materiale, nga një ortakëri ose kompani në cilindo ortak, anëtar 
ose aksionarë të saj, për shkak të statusit të tyre si ortak, anëtar ose aksionar. 
“Anëtar i familjes” përfshin (i) bashkëshortin/en, prindin, vëllain, motrën, 
fëmiun, nipin/mbesën, (ii) vëllain, motrën, prindin ose bashkëshortin e cilitdo 
nga të lartpërmendurit; ose (iii) cilindo person që jeton në shtëpinë e njëjtë. 
“Ortakëri” do të thotë një shoqëri komandite ose kolektive të themeluar në 
Kosovë. 
“Person” nënkupton vetëm personin fizik. 
“Person Juridik” është shprehje e përgjithshme që nënkupton një shoqëri, duke 
përfshirë shoqërinë tregtare, që ka një identitet juridik të veçantë dhe të ndarë 
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nga ai i anëtarëve ose aksionarëve të saj. 
“Akt themelor normativ” do të thotë një ligj të miratuar nga Kuvendi i Kosovës 
ose një Rregullore e UNMIK-ut. 
“Autoritet publik” do të thotë (i) çdo autoritet ekzekutiv qeveritar, organ publik, 
ministri, departament, agjenci, komunë ose autoritete të tjera që ushtrojnë 
kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative ose gjyqësore 
në Kosovë; (ii) çdo ndërmarrje, organizatë ose ent që ushtron cilëndo nga 
kompetencat e lartpërmendura konform një akti normativ ose nën-ligjor ose 
delegimit të kompetencave në fjalë nga një autoritet tjetër publik; dhe (iii) çdo 
zyrtar, shërbyes civil, punonjës ose agjent i ndonjërës nga të lartë përmendurat. 
Përcaktimi i datës do të thotë data nga e cila një shoqëri komandite, shoqëri me 
përgjegjësi të kufizuar ose shoqëri aksionare përcakton identitetin e ortakëve, 
anëtarëve ose aksionarëve si dhe lartësinë e interesit të tyre pronësor, me qëllim 
të përcaktimit të drejtave të tyre sipas këtij ligji ose dokumenteve mbi 
themelimin e shoqërisë tregtare. 
“Regjistri” do të thotë Regjistrin e Shoqërive Tregtare dhe Emrave Tregtarë të 
Kosovës. 
“Gjykata” do të thotë një gjykatë kompetente. 
“Ky ligj” nënkupton këtë ligj, aktet nën-ligjore dhe instrumentet e nxjerra në 
pajtim ose në bazë të autorizimit të këtij ligji, duke përfshirë edhe rregullat e 
zbatimit të nxjerra në bazë të këtij ligji ose me autorizimin e tij. 
“Aksioni” nënkupton një të drejtë pronësore në një shoqëri apo kompani e cila i 
jep pronarit të aksionit të drejtat e përcaktuara me këtë ligj, duke përfshirë ato në 
nenin 78, nenin 126 dhe nenet 141 deri 147 të këtij ligji. 
“Aksionarë” nënkupton personin ose subjektin i cili mund të udhëheqë me të 
drejtat që janë të përfaqësuara në aksion. 
“Skema e Aksioneve të Punëtorëve” është një program për aksionet e 
punëtorëve (PAP) ose ndonjë skemë e ngjashme për aksionet e punëtorëve, siç 
është përcaktuar në nenin 209 të këtij ligji. 

2.2. Kurdo që ky ligj i referohet një akti tjetër themelor normativ, ajo referencë 
përfshin po ashtu edhe aktet pasuese të tyre.  

2.3. Në këtë ligj, njëjësi përfshin shumësin dhe shumësi njëjësin, përveç rasteve kur 
konteksti kërkon ndryshe. Përemri vetor “ai” nënkupton “ajo” dhe fjala “atij” 
nënkupton “asaj” dhe “kësaj”, me përjashtim kur në bazë të kontekstit kërkohet 
ndryshe.  

 
Neni 3 

Ushtrimi i veprimtarive tregtare nga Shoqëritë e Regjistruara Tregtare 
 
3.1. Përveç përjashtimeve të kufizuara në paragrafin 2 të këtij neni dhe paragrafin 2 

të nenit 37 të këtij ligji, veprimtaritë tregtare në Kosovë mund të ushtrohen 
vetëm nga shoqëritë tregtare Kosovare ose shoqëritë e huaja tregtare të 
regjistruara në Zyrën e Regjistrimit.  

3.2. Personi ose shoqëria e cila nuk është regjistruar mund të ushtrojë veprimtari 
tregtare në Kosovë vetëm deri në kufirin e lejuar ose të autorizuar shprehimisht 
nga një akt tjetër themelor normativ.  
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3.3. Përveç siç parashihet në paragrafin 2 të këtij neni ose paragrafin 2 të nenit 37 të 
këtij ligji, nëse një person ose shoqëri e cila nuk është e regjistruar ushtron 
veprimtari tregtare në Kosovë, atëherë personi ose shoqëria në fjalë ka bërë 
shkelje të këtij ligji dhe nga ata do të kërkohet që të paguajnë një gjobë 
administrative në të holla në pajtim me një akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministri 
sipas paragrafit 4 të këtij neni.  

3.4. Ministri është i autorizuar dhe është përgjegjës për hartimin dhe shpalljen e 
akteve nën-ligjore që përcaktojnë gjobat administrative monetare për personat 
ose shoqëritë të cilat bëjnë shkeljet e parapara në paragrafin 3 të këtij neni ose 
ndonjë shkelje tjetër të këtij ligji. Shuma e gjobave administrative monetare 
duhet të përcaktohet në (i) proporcion me vëllimin dhe shkallën e shkeljes, dhe 
(ii) në masë të mjaftueshme për t’i parandaluar këto shkelje.  

3.5. Ministri, gjithashtu është i autorizuar dhe është përgjegjës që të caktojë një ose 
më shumë autoritete përkatëse publike për zbatimin e akteve të lartpërmendura 
nën-ligjore për vlerësimin, mbledhjen dhe administrimin e gjobave monetare; 
me kusht që, çdo autoritet i këtillë publik ta respektojë sistemin dhe rregullat e 
Thesarit për mbledhjen dhe administrimin e këtyre gjobave sipas paragrafit 6 të 
këtij neni. 

3.6. Të gjitha këto gjoba administrative do të jenë “para publike”, në kuptim të Ligjit 
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si dhe çfarëdo ligji 
pasues të tij. Thesari është autoriteti i vetëm përgjegjës për vendosjen dhe 
zbatimin e një sistemi dhe rregullave mbi mënyrën e mbledhjes dhe 
administrimit të këtyre gjobave monetare.  

3.7. Personi ose shoqëria ndaj të cilit është nxjerrë ose është përmbaruar gjoba 
administrative, ka të drejtë, pa kurrfarë kufizimi, të parashtrojë ankesë para 
organit administrativ ose të kërkojë mbrojtjen gjyqësore sipas Ligjit për 
Procedurën Administrative.  

 
Neni 4 

Llojet e Shoqërive Tregtare të Kosovës 
 
4.1. Një shoqëri tregtare mund të themelohet në Kosovë si ndërmarrje individuale, 

shoqëri kolektive, shoqëri komandite, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose 
shoqëri aksionare.  

4.2. Shoqëria komandite, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëria aksionare 
mund të krijohen vetëm pas përfundimit të procedurës së regjistrimit në Zyrën e 
Regjistrimit sipas kushteve të parapara në këtë ligj.  

4.3. Ndërmarrja individuale dhe shoqëria kolektive mund të krijohen ose: (i) pas 
përfundimit të procedurës së regjistrimit në Zyrën e Regjistrimit në përputhje me 
kushtet e parapara në këtë ligj, ose (ii) pas ushtrimit të veprimtarive tregtare në 
Kosovë pa u regjistruar, sipas paragrafiT 4 dhe 5 të këtij neni.  

4.4. Nëse një person i cili është i angazhuar në veprimtari tregtare në Kosovë pa e 
bërë regjistrimin paraprak të shoqërisë tregtare sipas këtij ligji me qëllim të 
ushtrimit të kësaj veprimtarie, atëherë ky person konsiderohet së operon si 
ndërmarrje e pa regjistruar individuale. Kjo ndërmarrje individuale, edhe pse e 
paregjistruar, do të ekzistojë në kuptim të këtij ligji dhe do të jetë subjekt i 
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dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve tjera të cilat bëjnë rregullimin e ndërmarrjes 
individuale; megjithatë, ky person do të jetë subjekt i gjobave administrative të 
përcaktuara në paragrafët 3 dhe 4 të nenit 3 të këtij ligji për shkak të mos-
regjistrimit te ndërmarrjes individuale.  

4.5. Përveç sikur që është paraparë në paragrafin 6 të këtij neni, nëse një person, 
shoqëri tregtare ose lloj tjetër i shoqërisë bashkëpunon me një person, shoqëri 
tregtare ose lloj tjetër të shoqërisë në ushtrimin e një veprimtarie të caktuar 
tregtare në Kosovë, por personat dhe/ose shoqëritë në fjalë nuk i kanë 
përmbushur kushtet e parapara në këtë ligj që formalisht ta themelojnë dhe 
regjistrojnë një ortakëri ose person juridik për ushtrimin e veprimtarisë së 
lartpërmendur tregtare, këta persona dhe/ose shoqëri konsiderohen në kuptim të 
këtij ligji se veprojnë si shoqëri e pa-regjistruar kolektive. Kjo shoqëri kolektive, 
edhe pse e paregjistruar, konsiderohet se ekziston në kuptim të këtij ligji dhe do 
të jetë subjekt i të gjitha kushteve dhe dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve të 
tjera të cilat e rregullojnë shoqërinë kolektive. Në këtë rast, personat dhe/ose 
shoqëritë në fjalë do të jenë subjekt i gjobave administrative të parapara në 
paragrafët 3 dhe 4 të nenit 3 të këtij ligji për shkak të mos-regjistrimit të 
shoqërisë kolektive. 

4.6. Një marrëveshje e cila parasheh bashkëpunim ndërmjet dy ose më shumë 
shoqërive tregtare të regjistruara, nuk krijon detyrim për regjistrim sipas 
paragrafit 5 të nenin 4 të këtij ligji. 

 
Neni 5 

Qëllimet e Lejuara 
 
5.1. Shoqëria tregtare mund të themelohet dhe regjistrohet për çfarëdo qëllimi të 

ligjshëm dhe mund të kryejë çfarëdo veprimtarie të ligjshme.  
5.2. Çdo person, shoqëri ose grup i përbërë nga një ose më shumë persona dhe/ose 

shoqëri mund të themelojë dhe regjistrojë një shoqëri tregtare.  
5.3. Parimi i përgjithshëm në paragrafin 1 të këtij neni nuk e pengon zbatimin e 

çfarëdo kushti të paraparë në një akt tjetër themelor normativ me të cilin 
kërkohet themelimi i një lloji te caktuar të shoqërisë tregtare për ushtrimin e një 
veprimtarie të caktuar tregtare.  

5.4. Nëse shoqëria tregtare themelohet dhe regjistrohet për ushtrimin e një 
veprimtarie për të cilën nevojitet një licencë ose leje sipas një akti tjetër 
themelor normativ, akti i regjistrimit të kësaj shoqërie tregtare nuk do të 
konsiderohet si autorizim i kësaj shoqërie për të ushtruar atë veprimtari. Është 
përgjegjësi e vetë shoqërisë tregtare që pas regjistrimit, të identifikojë, aplikojë 
dhe të marrë lejen ose licencën përkatëse nga autoriteti përkatës publik para 
fillimit të veprimtarisë gjegjëse.  

5.5. Asnjë autoritet publik nuk është i autorizuar të lëshojë dhe nuk duhet të lëshojë 
çfarëdo licence, leje ose autorizim tjetër me të cilën i lejohet ose e cila 
nënkupton dhënien e lejes, cilitdo person ose shoqëri, se ka të drejtë të 
angazhohet në veprimtari tregtare kudo në Kosovë, përveç nëse personi ose 
shoqëria paraqet dëshmi për autoritetin publik se ai/ajo:  
a) i përmbushë të gjitha kriteret ligjore të cilat shprehimisht kërkohen për 
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marrjen e licencës, lejes ose autorizimit gjegjës; dhe  
b) është e regjistruar si shoqëri tregtare në Zyrën e Regjistrimit ose është e 

përjashtuar nga regjistrimi sipas paragrafit 2 të nenit 3 të këtij ligji, dhe 
është shprehimisht e autorizuar për ushtrimin e veprimtarisë përkatëse 
tregtare sipas një akti tjetër themelor normativ.  

 
PJESA II 

ZYRA E REGJISTRIMIT DHE REGJISTRIMI 
 

KREU I 
Zyra e regjistrimit 

 
Neni 6 

Themelimi i Zyrës së Regjistrimit 
 
Zyra e regjistrimit të Shoqërive Tregtare dhe Emrave Tregtar në Kosovë themelohet si 
një agjenci e pavarur ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
 

Neni 7 
Funksionet e Zyrës së Regjistrimit 

 
7.1. Zyra e Regjistrimit duhet të bëjë regjistrimin e shoqërive tregtare dhe shoqërive 

të huaja tregtare, në pajtim me dispozitat dhe kërkesat e këtij ligji. Zyra e 
Regjistrimit është gjithashtu e autorizuar dhe përgjegjëse për kryerjen e 
funksioneve tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

7.2. Zyra e Regjistrimit do të përgatisë dhe shpallë formularët dhe procedurat e 
nevojshme me qëllim të lehtësimit të regjistrimit dhe shpërbërjes rutinore, të 
shpejtë dhe të rregullt të shoqërive tregtare në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

7.3. Të gjithë këta formularë dhe procedura duhet të jenë në përputhje të plotë me 
këtë ligj dhe nuk duhet të vendosin kurrfarë kushte të tjera të cilat nuk kërkohen 
shprehimisht me këtë ligj.  

7.4. Përjashtimisht, Zyra e Regjistrimit është e autorizuar dhe është përgjegjëse për 
përgatitjen dhe shpalljen e formularëve dhe procedurave gjegjëse me qëllim të 
lehtësimit të zbatimit efikas të dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me:  
a) regjistrimin e emrit ose emrave tregtar që shoqëria tregtare dëshiron ti 

shfrytëzojë në ushtrimin e një ose më shumë veprimtarive të saj tregtare; 
b) regjistrimin e dokumenteve për një ndërmarrje individuale, ortakëri ose 

kompani të cilat kërkohen ose që janë të lejuara për regjistrim në bazë të 
këtij ligji; 

c) administrimin dhe shqyrtimin e kërkesave për regjistrimin e emrave tregtar 
ose dokumenteve;  

d) lëshimin e certifikatave mbi regjistrimin për çdo shoqëri tregtare, emër 
tregtar ose dokument që është regjistruar në Zyrën e Regjistrimit, certifikata 
këto që janë dëshmi se shoqëria tregtare, emri tregtar ose dokumenti në fjalë 
është regjistruar në mënyrë të ligjshme në atë Zyrë të Regjistrimit; dhe  

e) ushtrimin e të gjitha funksioneve tjera të cilat shprehimisht i janë dhënë 
Zyrës së Regjistrimit në bazë të këtij ligji.  
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7.5. Të gjitha këta formularë të tillë do të publikohen dhe do të jenë në dispozicion, 
falas, në internet dhe në Zyrën e Regjistrimit. 

 
Neni 8 

Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit 
 
8.1. Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit është shërbyes i lartë civil i cili njihet si 

“Drejtori i Zyrës së Regjistrimit të Shoqërive Tregtare dhe Emrave Tregtar.” 
Emërimi dhe largimi i Udhëheqësit të Zyrës së Regjistrimit bëhet në pajtim me 
rregullat dhe procedurat për emërimin dhe largimin e shërbyesve të lartë civil.  

8.2. Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit duhet:  
a) të ketë diplomë universitare;  
b) të ketë së paku pesë vite përvojë pune në çështjet juridike ose në 

administratë publike;  
c) të kryejë detyrat e tij/saj në mënyrë profesionale dhe në pajtim të plotë me 

kërkesat e këtij ligji dhe kërkesat tjera të zbatueshme ligjore;  
d) të kryejë detyrat e tij/saj me orar të plotë; dhe  
e) të mos angazhohet në ndonjë punë tjetër, qoftë si punëtor ose konsulent, 

gjatë kohës së shërbimit si Udhëheqës i Zyrës së Regjistrimit.  
 

Neni 9 
Parandalimi i Ndikimit të Paligjshëm 

 
Asnjë person nuk duhet të tentojë që, drejt për drejtë ose tërthorazi, të ushtrojë ndikim 
politik ose të paligjshëm në Udhëheqësin e Zyrës së Regjistrimit, ndonjë punëtor ose 
person të angazhuar nga Zyra e Regjistrimit në kryerjen e detyrave të tyre zyrtare. 
Është rreptësishtë e ndaluar që Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit dhe të gjithë 
personat e punësuar ose të angazhuar në të, të pranojnë ose lejojnë ndikime të tilla. 
 

Neni 10 
Qasja Publike në Arkivën e Zyrës së Regjistrimit 

 
10.1. Të dhënat, dokumentet, formularët, rregullat dhe materialet e tjera të kërkuara 

nga ky ligj të cilat i janë dorëzuar Zyrës e Regjistrimit ose që janë përgatitur nga 
kjo zyrë dhe që ndërlidhen me veprimtarinë dhe procedurat e tij ose me ndonjë 
shoqëri tregtare janë pa përjashtim dokumente publike. Pavarësisht nga se më 
sipër, Zyra e Regjistrimit nuk do të lejojë qasje publike në numra personal të 
identifikimit ose kopje të dokumenteve personale të identifikimit të cilat regjistri 
i shfrytëzon për vërtetimin e identitetit të personave të cilët i dorëzojë 
dokumentet zyrtare ose personat e emëruar në këto dokumente.  

10.2. Më përjashtim të informacionit dhe dokumenteve të cilat sipas paragrafit 1 të 
këtij neni shprehimisht duhet të mbrohen nga qasja publike, Zyra e Regjistrimit 
duhet të përgatisë kompletet e të gjitha këtyre dokumenteve, të dhënave, 
formularëve, rregullave dhe materialeve, komplete këto që janë në dispozicion të 
çdo personi për shqyrtim dhe kopjim sipas Ligjit për Qasjen në Dokumentet 
Zyrtare.  
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10.3. Për të siguruar zbatimin e rregullt dhe të plotë të paragrafit 2 të këtij neni, 
Ministria duhet të sigurojë që Zyra e Regjistrimit të ketë dhe të mirëmbajë një 
zyrë të sigurt dhe të pajisur mirë për lexim dhe kopjim të dokumenteve zyrtare, 
ku këto të dhëna, dokumentet, formularët, rregullat dhe materialet e tjera 
mbahen në mënyrë racionale, të organizuar dhe për qasje të lehtë. Zyra e 
Regjistrimit është i detyruar rreptësisht që të lejojë qasjen në këtë zyrë gjatë 
orarit të rregullt të punës së Qeverisë për cilindo person që kërkon një gjë të 
tillë.  

10.4. Në bazë të kërkesës nga një person, Zyra e Regjistrimit do të bëjë vërtetimin e 
kopjeve si “kopje autentike”. Zyra e Regjistrimit mund të përcaktojë një taksë 
minimale për shfrytëzimin e pajisjeve të kopjimit nga publiku apo për vërtetimin 
e “kopjeve autentike”, por vetëm nëse kjo taksë parashihet me një akt nën-ligjor 
të shpallur nga Ministri sipas paragrafit 1 të nenit 12 të këtij ligji.  

10.5. Nëse cilido person konsideron se Zyra e Regjistrimit ose një zyrtar i punësuar në 
të, nuk është duke i përmbushur kushtet e parapara në këtë nen, ky person mund 
ta parashtrojë një ankesë Udhëheqësit të Zyrës së Regjistrimit dhe Ministrit. 
Ministri është i autorizuar dhe është përgjegjës për ta shqyrtuar këtë dështim dhe 
të kërkojë nga Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit që të ndërmerr masa të 
nevojshme për korrigjimin e këtij dështimi. Nëse dështimi nuk korrigjohet 
brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dorëzimi i ankesës, parashtruesi i ankesës 
mund t’i drejtohet gjykatës. Nëse gjykata konstaton se ankesa e parë ishte e 
vlefshme dhe se problemi nuk është rregulluar brenda periudhës së paraparë 60 
(gjashtëdhjetë) ditësh, gjykata duhet të nxjerrë vendim (i) për largimin e 
përhershëm të Udhëheqësit të Zyrës së Regjistrimit dhe cilitdo person tjetër 
fajtor në Zyrën e Regjistrimit; (ii) të kërkojë nga organi përgjegjës për emërime, 
që të emërojë një Udhëheqës të ri të Zyrës së Regjistrimit, dhe (ii) të kërkojë nga 
Ministri të ndërmerr masa të nevojshme për të shtyrë Zyrës e Regjistrimit që t’a 
korrigjojë këtë gabim.  

 
Neni 11 

Kushtet e Publikimit për Kompanitë e Regjistruara 
 
Zyra e Regjistrimit duhet, për secilën kompani të regjistruar në të, të publikojë në një 
ueb faqe me qasje publike, këto të dhëna – ose çfarëdo ndryshimi të këtyre të dhënave 
– brenda një muaji pas regjistrimit të kompanisë ose pas ndryshimit të të dhënave të 
tilla: 

a) emrin e kompanisë;  
b) llojin e kompanisë (me përgjegjësi të kufizuara apo shoqëri aksionare);  
c) adresën e zyrës së regjistruar të kompanisë si dhe emrin e agjentit të 

regjistruar në atë adresë;  
d) një përshkrimit të shkurtër të qëllimit ose qëllimeve afariste të kompanisë, 

qëllime këto të cilat mund të përshkruhen thjesht si “angazhim në veprimtari 
të ligjshme tregtare”;  

e) emrin dhe adresën e secilit themelues,  
f) emrat e drejtorëve dhe personave të autorizuar dhe çfarëdo kufizimi në 

autorizimet e tyre, nëse kufizimet e këtilla janë përcaktuar në dokumentet e 
regjistrimit të kompanisë;  
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g) kohëzgjatjen e kompanisë, nëse nuk është e përhershme; dhe  
h) kapitalin themeltar të kompanisë.  

 
Neni 12 

Taksa për Regjistrim 
 
12.1. Ministri do të përgatisë, shpallë dhe publikojë një akt nën-ligjor i cili përmban 

një listë të taksave të arsyeshme të cilat do të paguhen në Zyrën e Regjistrimit 
për regjistrimin dhe shërbimet e tjera të ofruara nga kjo zyrë.  

12.2. Gjatë përcaktimit të këtyre taksave, Ministri duhet të sigurojë se këto taksa do të 
jenë në nivelin minimal dhe të mos vendosin barrë të tepruar dhe të shkaktojnë 
pengesa në regjistrimin e shoqërive tregtare apo ndryshimin në regjistrim. Të 
gjitha taksat duhet të bazohen vetëm në llojin e dokumentit të parashtruar dhe 
nuk do të bazohen kurrsesi në vlerën, qarkullimin apo kapitalin e shoqërisë 
tregtare.  

12.3. Asnjë person i punësuar ose angazhuar nga Zyra e Regjistrimit ose Ministri nuk 
duhet të kërkojë ose të përpiqet të imponojë pagimin e shumave të tjera prej 
atyre që janë paraparë në listën e taksave të shpallur nga Ministri sipas paragrafit 
1 të këtij neni.  

12.4. Të gjitha taksat, detyrimet dhe pagesat e çfarëdo lloji, të mbledhura nga Zyra e 
Regjistrimit ose nga Ministria, janë “para publike” në kuptim të Ligjit për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  

12.5. Thesari duhet të vendosë dhe zbatojë një sistem dhe rregulla të cilat rregullojnë 
mënyrën e pranimit dhe administrimit të parave publike të pranuara nga 
Ministria dhe Zyra e Regjistrimit.  

 
Neni 13 

Kushtet e Regjistrimit 
 
13.1. Zyra e Regjistrimit është rreptësisht i detyruar që formalisht dhe zyrtarisht ta 

bëjë regjistrimin e një dokumenti të dorëzuar në atë zyrë, nëse ky dokument i 
plotëson kushtet e përcaktuara me këtë nen dhe kushtet e tjera specifike të 
përcaktuara me këtë ligj.  

13.2. Asnjë zyrtar publik ose shërbyes civil nuk është i autorizuar që t’i ndryshojnë, 
shtojnë ose zvogëlojnë kërkesat/kushtet të cilat janë përcaktuar në këtë ligj.  

13.3. Dokumenti i dorëzuar për regjistrim duhet të përmbajë të gjitha të dhënat të cilat 
shprehimisht kërkohen me këtë ligj. Nëse personi(at) ose shoqëria(të) 
dëshirojnë, atëherë dokumenti mund të përmbajë edhe informata të tjera.  

13.4. Çdo shoqëri tregtare është nën detyrimin e vazhdueshëm që të sigurojë se të 
dhënat e paraqitura në dokumentin e regjistruar të jenë të sakta dhe në pajtim me 
kërkesat e këtij ligji.  

13.5. Paraqitësi i dokumenteve për regjistrim është i lejuar që t’i paraqesë dokumentet 
e regjistrimit në Zyrën e Regjistrimit në gjuhën, shqipe, serbe ose angleze. Është 
e drejtë ekskluzive e paraqitësit që të zgjedhë gjuhën të cilën dëshiron ta 
përdorë; dhe Zyra e Regjistrimit është e detyruar që të pranojë dokumentet e 
regjistrimit të paraqitura në njërën nga këto tri gjuhë. Nëse dokumenti origjinal 
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është përgatitur në një gjuhë tjetër nga ato të sipër cekura, atëherë ai dokument 
duhet të jetë i shoqëruar me përkthimin në njërën nga ato gjuhë. 

13.6. Emri i shoqërisë tregtare ose emri tregtar i shfrytëzuar nga shoqëria tregtare 
duhet të jetë në pajtim me nenet 28 dhe 29 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, nr. 
02/L-37, shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/ 51.  

13.7. Secili dokument i dorëzuar për regjistrim duhet të nënshkruhet nga një person i 
autorizuar. Për qëllim të këtij neni person i autorizuar është:  
a) për kompani: (i) një zyrtarë i kompanisë apo një zyrtarë i Bordit të 

Drejtorëve; ose (ii) njëri nga themeluesit e kompanisë nëse dokumenti ka të 
bëjë me regjistrimin fillestar të kompanisë;  

b) për ortakëritë: cilido nga ortakët e përgjithshëm, nëse ortaku i përgjithshëm 
është një kompani, atëherë personi i autorizuar është një person i autorizuar 
i asaj kompanie sipas pikës “a” më sipër;  

c) për ndërmarrjen individuale: personi i cili është pronar i ndërmarrjes në 
fjalë; ose  

d) për shoqërinë e huaj tregtare: personi i autorizuar sipas dokumenteve për 
qeverisje te brendshme dhe sipas ligjit të vendit të themelimit i cili është i 
detyrueshëm për shoqërinë e huaj tregtare;  

13.8. Pavarësisht nga paragrafi 7 i këtij neni, nëse shoqëria tregtare, sipas Ligjit për 
Falimentim ose një akti tjetër themelor normativ është vendosur nën 
administrimin e një administratori ose është vënë në likuidim, atëherë personi i 
vetëm i autorizuar është administratori apo likuidatori.  

13.9. Personi i cili është “person i autorizuar” sipas paragrafëve 7 ose 8 të këtij neni, 
mundet – me qëllim të dorëzimit të informatave ose dokumenteve në Zyrën e 
Regjistrimit ose që të përfaqësojë shoqërinë përkatëse tregtare në atë zyrë – të 
caktojë një person që të veprojë në emër të tij. Ky caktim duhet të bëhet me 
shkrim dhe të datohet nga personi i autorizuar. Ky caktim është i vlefshëm për 
dymbëdhjetë (12) muaj, nëse nuk revokohet paraprakisht me shkrim. Nëse në 
Zyrën e Regjistrimit paraqitet një caktim i këtillë me shkrim, ose një revokim i 
caktimit me shkrim, kjo Zyra duhet që zyrtarisht të pranojë këtë dokument. Zyra 
e Regjistrimit duhet të bëjë një kopje të këtij caktimi dhe ta përfshijë një kopje 
në dokumentet me qasje publike të shoqërisë tregtare.  

13.10. Kur personi i autorizuar e nënshkruan një dokument për ose në emër të 
shoqërisë tregtare, qartazi dhe krahas nënshkrimit të tij duhet ta shënojë (a) 
emrin ligjor të tij; (b) titullin e tij; (c) kapacitetin në të cilin ai nënshkruan; dhe 
(d) adresën e tij personale ose tregtare, e cila mund të jetë brenda ose jashtë 
Kosovës.  

13.11. Secili dokument i dorëzuar për regjistrim duhet të shoqërohet me dëshminë mbi 
taksën e paguar e cila është përcaktuar në aktin nën-ligjor të Ministrit të 
autorizuar sipas paragrafit 1 të nenit 12 të këtij ligji. Prova mbi pagesën duhet të 
jenë në formën e përcaktuar nga Thesari sipas sistemit të vendosur dhe zbatuar 
në bazë të paragrafit 5 të nenit 12 të këtij ligji.  

13.12. Ministria duhet të sigurojë, sa më shpejtë që të jetë e mundur, që Zyra e 
Regjistrimit të zhvillojë dhe zbatojë një sistem për: (a) dorëzimin elektronik të 
dokumenteve, dhe (b) lëshimin elektronik të certifikatave të regjistrimit si dhe 
njoftimeve dhe komunikatave të tjera nga Zyra e Regjistrimit.  
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13.13. Zyra e Regjistrimit mund të përgatisë dhe të vej në dispozicion të publikut 
formularët themelor për dokumentet që lejohet të regjistrohen sipas këtij ligji. 
Këta formularë nuk do të krijojnë ose përcaktojnë pengesa, kufizime ose kushte 
që nuk janë lejuar në mënyrë specifike nga ky ligj. Asnjë formular nuk do të 
përgatitet dhe nuk do të kërkohet për marrëveshjet e ortakërive, marrëveshjet e 
kompanive, memorandumeve, rregulloreve ose vendimeve ose çfarëdo 
ndryshimi dhe plotësimi lidhur me to.  

 
Neni 14 

Detyrat e Zyrës së Regjistrimit 
 
14.1. Zyra e Regjistrimit duhet ta shënojë kohën dhe datën e pranimit për secilin 

dokument i cili është dorëzuar për regjistrim dhe të ofroj prova mbi pranimin 
personit i cili e ka dorëzuar këtë dokument.  

14.2. Nëse një dokument i pranuar nga Zyra e Regjistrimit i plotëson kushtet e këtij 
ligji, kjo zyrë duhet që formalisht dhe zyrtarisht të regjistrojë dokumentin brenda 
afatit prej dhjetë (10) ditësh kalendarike nga dita e pranimit të tij. Ky afat mund 
të zgjatet deri në gjashtëdhjetë (60) ditë kalendarike për dokumentet e 
regjistruara gjatë periudhës kalimtare në nenin 232 të këtij ligji.  

14.3. Kur Zyra e Regjistrimit bën regjistrimin e një dokumenti ai duhet të shënojë 
datën e saktë të regjistrimit. Menjëherë pas regjistrimit të një dokumenti, kjo 
zyrë i dorëzon shoqërisë tregtare ose përfaqësuesit të saj zyrtar një kopje të 
dokumentit së bashku me një konfirmim me shkrim që tregon kohën dhe datën e 
saktë të regjistrimit. Nëse regjistrimi i këtij dokumenti kërkon që Zyra e 
Regjistrimit të lëshojë një certifikatë të re mbi regjistrimin, atëherë kjo zyrë 
duhet të sigurojë që kjo certifikatë e re të nënshkruhet nga Udhëheqësi i saj ose 
një zyrtar i Zyrës së Regjistrimit i cili është i autorizuar për nënshkrim në emër 
të Udhëheqësit të saj.  

14.4. Nëse Zyra e Regjistrimit konstaton se një dokument i dorëzuar për regjistrim 
nuk i përmbush një ose më shumë nga kushtet e këtij ligji dhe për këtë shkak 
nuk mund të regjistrohet, duhet në afat prej dhjetë (10) ditësh kalendarike nga 
dita e pranimit të këtij dokumenti, t’ia kthejë dokumentin shoqërisë tregtare ose 
përfaqësuesit të saj zyrtar. Në këtë rast, Zyra e Regjistrimit duhet që 
njëkohësisht ti dërgojë shoqërisë tregtare edhe një arsyetim të hollësishëm me 
shkrim mbi arsyen(et) për mos regjistrimin e dokumentit. Ky arsyetim i shkruar 
do të përmbajnë referencat specifike të dispozitave të këtij ligji të cilat 
dokumenti i paraqitur për regjistrim nuk i ka plotësuar/përmbushur. Zyra e 
Regjistrimit do ta ruajë fletëkëthesën mbi dorëzimin e dokumentit shoqërisë 
tregtare ose përfaqësuesit të autorizuar të saj.  

14.5. Nëse, brenda afatit prej dhjetë (10) ditëve kalendarike nga dita e pranimit të 
dokumentit, Zyra e Regjistrimit nuk e regjistron ose e kthen dokumentin sipas 
paragrafit 2 ose 3 të këtij neni, dokumenti do të konsiderohet, nga pikëpamja 
juridike, se është regjistruar formalisht dhe zyrtarisht nga Zyra e Regjistrimit 
duke filluar nga mesnata e ditës së dhjetë (10) kalendarike, nga dita e pranimit të 
dokumentit nga kjo zyrë. Shoqëria Tregtare të cilës i përket dokumenti mbi 
regjistrimin ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë dokumentet e parapara në 



 
Ligji Nr. 02/L-133 për shoqëritë tregtare 

 539 

paragrafin 2 të këtij neni menjëherë pas skadimit të periudhës dhjetë (10) ditore. 
Në këtë rast, Zyra e Regjistrimit duhet që menjëherë t’i lëshojë këto dokumente.  

14.6. Nëse Zyra e Regjistrimit identifikon çfarëdo mangësie në një dokument që është 
regjistruar zyrtarisht, qoftë në bazë të paragrafit 2 ose 4 të këtij neni, ajo duhet ta 
njoftojë shoqërinë përkatëse tregtare me shkrim, mbi natyrën e saktë të 
mangësive si dhe dispozitat e këtij ligji të cilat nuk janë respektuar. Shoqëria 
tregtare ka njëzet (20) ditë të plota kalendarike nga pranimi i njoftimit, për të 
dorëzuar në zyrë ndryshimet dhe plotësimet ose modifikimet e nevojshme për 
përmirësimin e këtyre mangësive. Zyra e Regjistrimit nuk do të ndërmerr masa 
administrative ose dënime tjera derisa nuk skadon afati i paraparë prej njëzet 
(20) ditëve, dhe shoqëria tregtare nuk i ka dorëzuar ndryshimet dhe plotësimet 
ose modifikimet e nevojshme.  

 
Neni 15 

Natyra Administrative e Regjistrimit 
 
15.1. Regjistrimi i një dokumenti nga Zyra e Regjistrimit është vetëm një veprim 

formal, informativ dhe administrativ. Kjo zyrë nuk do të verifikoj informatat e 
përmbajtura në ndonjë dokument të regjistrimit. Personi që e nënshkruan këtë 
dokument është përgjegjës sipas ligjit të aplikueshëm për saktësinë e 
informatave të përmbajtura në të.  

15.2. Regjistrimi ose cilido veprim tjetër i ndërmarrë nga Zyra e Regjistrimit në lidhje 
me një dokument të dorëzuar për regjistrim nuk përbën, dhe nuk mund të 
interpretohet se përbën, çfarëdo lloji të vendimit juridik ose prezumimit juridik:  
a) se dokumenti përkatës ose cilado pjesë e tij janë të vlefshme ose të 

pavlefshme; ose  
b) se të dhënat e paraqitura në dokument janë të sakta apo të pasakta.  

 
Neni 16 

Korrigjimi i Gabimeve 
 
16.1. Zyra e Regjistrimit mund t’i korrigjojë gabimet e tij në çdo kohë. Në këtë rast, 

ajo duhet: 
a) t’ia bashkëngjis dokumentit një shënim që tregon natyrën, datën, kohën dhe 

arsyet e korigjimit; dhe 
b) menjëherë t’ia dorëzojë shoqërisë përkatëse tregtare shënimin e sipër cekur. 

16.2. Një shoqëri tregtare mund ti korrigjoj gabimet e saj në çdo kohë me paraqitjen e 
aplikacionin gjegjës në Zyrën e Regjistrimit. 

 
Neni 17 

Shqyrtimi i Çështjeve Kontestuese 
 
17.1. Cilido person ose shoqëri që ka arsye të mirë të besojë se një veprim, mos-

veprim, kusht apo vendim i Zyrës Regjistrimit është në kundërshtim ose nuk 
është i autorizuar nga ky ligj, mund të dorëzojë një kërkesë me shkrim para 
Udhëheqësit të kësaj zyre, me të cilën kërkohet nga ai që të shqyrtojë rastin.  
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17.2. Brenda afatit prej njëzet (20) ditësh kalendarike pas pranimit të kërkesës së sipër 
cekur, Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit duhet: (i) të shqyrtojë rastin, (ii) të 
ndërmarrë masat e nevojshme për të korrigjuar gabimin, dhe (iii) t’i dërgojë 
personit ose shoqërisë në fjalë një vendim me shkrim mbi rastin.  

17.3. Nëse, pas marrjes të vendimit të udhëheqësit të Zyrës së Regjistrimit ose kalimit 
të afatit të sipër cekur prej njëzet (20) ditësh kalendarike, cilado mënyrë që bëhet 
me parë, personi ose shoqëria mund të dorëzojnë ankesë në zyrën për ankesa 
administrative në Ministri. Kjo zyrë duhet t’i sigurojë personit ose shoqërisë 
përkatëse vendimin me shkrim për ankesën gjegjëse, brenda njëzet (20) ditëve 
nga pranimi i ankesës.  

17.4. Nëse pas pranimit të vendimit të Zyrës për Ankesa Administrative të Ministrisë 
ose pas skadimit të periudhës së lartë përmendur prej njëzet (20) ditëve 
kalendarike, cilado mënyrë që ndodh më herët, personi ose shoqëria përkatëse 
mund të paraqesin ankesë në gjykatë, në bazë të së cilës kërkohet nga gjykata që 
ta shqyrtojë rastin. Nëse një ankesë e këtillë paraqitet në gjykatë në pajtim me 
këtë nen, atëherë gjykata e shqyrton dhe vendos mbi rastin.  

17.5. Gjykata është e autorizuar që të zhvleftësojë ose vërtetojë në tërësi ose 
pjesërisht, vendimin, veprimin ose kushtin e vendosur nga udhëheqësi ose Zyra 
e Regjistrimit. Gjykata po ashtu është e autorizuar që të nxjerrë vendim që 
kërkon nga udhëheqësi i saj dhe/ose Zyra e Regjistrimit që të ndërmarrë çfarëdo 
masash që gjykata konsideron se janë të nevojshme për zgjidhjen e rastit. Nëse 
udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit nuk e përmbush këtë urdhër, atëherë gjykata 
(i) mund të nxjerrë, dhe është e autorizuar të nxjerrë një urdhër për largimin e tij 
nga posti, dhe/ose (ii) mund të përcaktojë çfarëdo dënimi tjetër të paraparë në 
ndonjë akt tjetër themelor normativ për mos-përmbushjen e vendimit të 
gjykatës.  

 
Neni 18 

Mbajtja e të Dhënave 
 
18.1. Zyra e Regjistrimit duhet të ruajë përherë të gjitha shënimet dhe dokumentet, 

duke përfshirë dokumentet e pranuara ose të regjistruara.  
18.2. Zyra e Regjistrimit duhet të ruajë kopjet elektronike të të gjithë arkivës në një 

bazë të sigurt kompjuterike të të dhënave. Një herë në ditë, kjo zyrë do të bëjë 
dy kopje rezervë të bazës kompjuterike të të dhënave. Njëra nga kopjet do të 
ruhet në zyrë për së paku njëzet (20) ditë, ndërsa kopja tjetër i dorëzohet 
Ministrisë, e cila duhet të sigurojë ruajtjen e saj në një bazë të sigurt elektronike 
të të dhënave, në të cilën nuk ka qasje nga një vend tjetër dhe e cila do të jetë e 
vendosur në një ndërtesë tjetër nga ajo ku është e vendosur Zyra e Regjistrimit.  

 
Neni 19 

Ruajtja e të Dhënave dhe Dokumenteve në Letër 
 
Zyra e Regjistrimit duhet të mbajë kopjet origjinale në letër të të dhënave për së paku 
pesë (5) vite. Të dhënat në letër që janë më të vjetra se pesë (5) vite nuk duhet të 
shkatërrohen, por të barten në Arkivin e Kosovës. 
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Neni 20 
Shkëmbimi i të Dhënave, Dokumenteve dhe Informatave 

 
Drejtori mund të lidhë marrëveshje bashkëpunimi me cilindo autoritet publik, 
ndërmarrje ose person për mbledhjen, ruajtjen, rimarrjen dhe shpërndarjen e përbashkët 
të të dhënave dhe informatave. Këto marrëveshje nuk paragjykojnë të drejtat private të 
cilitdo person ose shoqëri të themeluar sipas një akti themelor normativ. 
 

KREU II 
Emri dhe Rezervimi i Emrit 

 
Neni 21 

Emri i Shoqërisë Tregtare 
 
21.1. Emri që është paraqitur për regjistrim nga ose për një shoqëri tregtare duhet të 

dallojë në masë të arsyeshme nga të gjithë emrat paraprakisht të regjistruar nga 
shoqëritë tjera tregtare, përveç: 
a) nëse shoqëria tregtare e cila e ka regjistruar paraprakisht këtë emër (i) jep 

pëlqim me shkrim për regjistrimin dhe shfrytëzimin e emrit të njëjtë nga një 
shoqëri tjetër tregtare dhe (ii) dorëzon në Zyrën e Regjistrimit një formular 
për “ndryshim të emrit” që ligjërisht e ndryshon emrin në një emër tjetër që 
është i dallueshëm nga emrat e tjerë të regjistruar paraprakisht nga shoqëritë 
tjera tregtare;  

b) shoqëria tregtare e cila dëshiron ta regjistrojë emrin do t’ia dorëzojë Zyrës 
së Regjistrimit një kopje të vërtetuar të vendimit të plotfuqishëm të gjykatës 
i cili themelon të drejtën për shfrytëzimin e emrit; ose  

c) shoqëria tregtare e cila dëshiron ta regjistrojë emrin, i dorëzon Zyrës së 
Regjistrimit një kopje të vërtetuar të marrëveshjes me shoqërinë tregtare që 
deri në atë kohë ishte pronare e emrit të regjistruar, nëse kjo marrëveshje 
shprehimisht autorizon shfrytëzimin e këtij emri.  

21.2. Emri i ndërmarrjes individuale duhet të përfshijë fjalët “Ndërmarrja Individuale” 
ose shkurtesën “NI”. Emri i shoqërisë kolektive duhet të përfshijë fjalët 
“shoqëria kolektive” ose shkurtesën “SHKL”. Emri i shoqërisë komandite duhet 
të përfshijë fjalët “shoqëria komandite” ose shkurtesën “SHKM”. Emri i 
shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar duhet të përfshijë fjalët “shoqëria me 
përgjegjësi të kufizuar” ose shkurtesën “SHPK”. Emri i shoqërisë aksionare 
duhet të përfshijë fjalët “shoqëria aksionare” ose shkurtesën “SHA”. Të gjithë 
këta emra ose shkurtesa duhet të jenë në gjuhën shqipe, serbe ose angleze apo 
ndonjë gjuhë tjetër zyrtare të Kosovës. Fjalët ose shkurtesat që kërkohen nga ky 
paragraf nuk merren parasysh kur duhet të përcaktohet dallueshmëria e emrit 
nga një emër tjetër i regjistruar paraprakisht. Fjalët dhe shkurtesat e parapara më 
sipër duhet të përfshihen në fund të emrit të shoqërisë tregtare.  

21.3. Shoqëria tregtare mund të shfrytëzojë një emër të regjistruar paraprakisht nga 
një shoqëri tjetër tregtare nëse dorëzon dokumente që demonstrojnë se (i) ajo 
është bashkuar me atë shoqëri tregtare, (ii) është themeluar pas riorganizimit të 
shoqërisë tjetër tregtare; ose (iii) ka fituar me marrëveshje ose sipas ligjit të 
drejtën për shfrytëzimin e emrit.  
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21.4. Asnjë person ose shoqëri tregtare nuk mund të shfrytëzojë ose regjistrojë një 
emër që është (i) i paligjshëm ose ngatërrues ose (ii) në pronësi ose kontroll të 
ligjshëm të një personi ose shoqërie tregtare përveç nëse ai person ose shoqëri 
tregtare e ka dhënë pëlqimin me shkrim.  

21.5. Asgjë në këtë ligj nuk mund të interpretohet për t’i lejuar një personi ose shoqëri 
tregtare që të regjistrojë ose shfrytëzojë një emër, nëse ai emër paraqet – ose 
është shumë i ngjashëm – me një markë tregtare që është në pronësi ose kontroll 
të ligjshëm të një personi ose shoqërie tjetër tregtare, përveç nëse ai person ose 
shoqëri shprehimisht dhe me shkrim e autorizon regjistrimin ose shfrytëzimin e 
emrit. Çështjet që shfaqen në lidhje me përpjekjen për regjistrimin ose 
shfrytëzimin e emrit që përmban – ose është shumë i ngjashëm – me një markë 
tregtare, duhet të zgjidhet në pajtim me ligjin e Kosovës që rregullon dhe 
përcakton pronësinë e markave tregtare. 

 
Neni 22 

Rezervimi i Emrit Tregtar 
 
22.1. Një person ose shoqëri tregtare e cila ka për qëllim ta shfrytëzojë një emër 

tregtar brenda një afati vijues prej njëqindetetëdhjetë (180) ditësh mundet, në 
qoftë se ky emër tregtar nuk është rezervuar ose regjistruar më parë, ta rezervojë 
shfrytëzimin ekskluziv të këtij emri tregtar, duke i’a paraqitur regjistrimit një 
kërkese mbi rezervimin e emrit tregtar. Kërkesa duhet të përmbajë emrin dhe 
adresën e parashtruesit të kërkesës dhe emrin tregtar të cilin dëshiron ta 
rezervojë.  

22.2. Pas pranimit të kësaj kërkese, Zyra e Regjistrimit do t’i kontrollojë të dhënat e 
veta dhe, nëse ky emër tregtar nuk është i rezervuar apo regjistruar më parë 
atëherë kjo zyrë do ta bëjë rezervimin e emrit tregtar për shfrytëzimin ekskluziv 
për parashtruesin e kërkesës për një afat të pa-ripërtritshëm prej 
njëqindetetëdhjetë (180) ditësh.  

22.3. Emri i rezervuar tregtar mund të bartet nga personi ose shoqëria tregtare te një 
person ose shoqëri tjetër tregtare duke i dorëzuar Zyrës së Regjistrimit një 
njoftim të nënshkruar lidhur me këtë bartje, në të cilin duhet të ceket emri tregtar 
dhe adresa e pranuesit.  

 
KREU III 

Zyra (Selia) dhe Agjenti i Regjistruar 
 

Neni 23 
Zyra e Regjistruar (Selia) dhe Agjenti i Regjistruar 

 
23.1. Çdo shoqëri tregtare, në dokumentet e regjistrit, duhet të paraqesë: 

a) lokacionin e zyrës së regjistruar, e cila duhet të jetë një hapësirë fizike në 
Kosovë dhe e cila duhet ta ketë adresën e theksuar dhe kurrsesi nuk guxon 
te jetë një kuti postare; dhe  

b) emrin e agjentit të saj të regjistruar, i cili duhet të jetë (i) një person që ka 
adresën kryesore ose vendin kryesor të veprimtarisë në zyrën e regjistruar, 
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ose (ii) një shoqëri tregtare që ushtron veprimtarinë kryesore tregtare ne 
zyrën e regjistruar.  

23.2. Adresa e zyrës së regjistruar të shoqërisë tregtare si dhe emri dhe adresa e 
agjentit të regjistruar duhet të paraqiten në dokumentet e regjistrimit të shoqërisë 
tregtare.  

23.3. Çdo shoqëri tregtare ka detyrim të vazhdueshëm për të siguruar që (i) një 
dokument i regjistrimit të azhurnohet të paktën brenda dhjetë (10) ditëve 
kalendarike nëse janë shfaqur rrethana të cilat kanë ndikuar në saktësinë 
ekzistuese të dokumentit, dhe (ii) personi ose shoqëria tregtare e emëruar si 
agjenti i saj i regjistruar është në dispozicion në bazë të rregullt në zyrën e 
regjistruar.  

 
Neni 24 

Shërbimi për ose Dorëzimi për një Shoqëri Tregtare 
 
24.1. Agjenti i regjistruar i shoqërisë tregtare është agjenti i ligjshëm i shoqërisë 

tregtare për pranimin e shërbimeve, njoftimeve ose kërkesave që një autoritet 
publik, person ose shoqëri kërkohet ose lejohet sipas këtij ligji që t’ia dorëzojë 
shoqërisë tregtare.  

24.2. Nëse këto shërbime, njoftime ose kërkesa i dorëzohen agjentit të regjistruar të 
shoqërisë tregtare, ky dorëzimi, nga aspekti juridik, do të konsiderohet si 
shërbim ose dorëzim për shoqërinë tregtare.  

24.3. Nëse dorëzimi për agjentin e regjistruar nuk është i mundur ose praktik, ky 
dorëzim mund të bëhet përmes dorëzimit cilitdo ortak të përgjithshëm, 
menaxher, drejtor ose zyrtar të shoqërisë tregtare.  

24.4. Nëse dorëzimi sipas paragrafit 2 ose 3 të këtij neni nuk është i mundshëm ose 
praktik, ky dorëzim mund të bëhet në cilëndo nga zyrat e shoqërisë tregtare ose 
vendeve të njohura të ushtrimit të veprimtarisë tregtare, duke përfshirë hapësirat 
fizike të cilat janë përcaktuar në dokumentet e regjistrimit si zyra e regjistruar.  

24.5. Dorëzimi konsiderohet se është kryer, (i) në datën e pranimit, ose (ii) nëse 
dorëzimi është bërë përmes postës publike, pesë (5) ditë pune nga dita e 
depozitimit në postë, në bazë të evidencës mbi vulën postare, nëse artikulli është 
adresuar në mënyrë korrekte dhe shërbimi postar është paguar plotësisht në 
kohën e depozitimit, cilado që është më herët.  

 
Neni 25 

Ndërrimi i Agjentit ose Zyrës së regjistruar 
 
25.1. Nëse shoqëria tregtare dëshiron ose nëse asaj i kërkohet që të ndryshojë emrin e 

personit të përcaktuar si agjenti i saj i regjistruar, ajo duhet t’ia dorëzojë Zyrës 
së Regjistrimit një njoftim të nënshkruar nga një person i autorizuar, në të cilin 
do të caktojë (i) emrin e shoqërisë tregtare dhe numrin e regjistrimit, dhe (ii) 
emrin e agjentit të ri të regjistruar. Shoqëria tregtare duhet që po ashtu të 
dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit një dokument, të nënshkruar nga agjenti i ri i 
regjistruar, me të cilin shprehet pëlqimi i tij/saj për të shërbyer në këtë cilësi. 
Kërkesat e paragrafit 1 pika b e nenit 23 të këtij ligji zbatohen edhe për agjentin 
e ri të regjistruar.  
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25.2. Nëse një shoqëri tregtare dëshiron ose nëse asaj i kërkohet që të ndërrojë 
lokacionin e zyrës së saj të regjistruar, ajo duhet të dorëzojë në Zyrën e 
Regjistrimit një njoftim, të nënshkruar nga një person i autorizuar, në të cilin do 
të theksohet, (i) emri i shoqërisë tregtare dhe numri i regjistrimit, dhe (ii) adresa 
e re e zyrës së regjistruar në Kosovë. Kërkesat e pikës (a) paragrafi 1 i nenit 23 
të këtij ligji zbatohen edhe për zyrën e re të regjistruar.  

25.3. Pas regjistrimit të njoftimit nga Zyra e Regjistrimit, njoftimi i paraparë sipas 
paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni paraqet (përbën) një ndryshim dhe plotësim 
mbi aspektet gjegjëse të dokumenteve të regjistrimit të shoqërisë tregtare, duke 
përfshirë dokumentet e regjistrimit të përcaktuara shprehimisht në paragrafin 2 
te nenit 23 të këtij ligji.  

 
Neni 26 

Dorëheqja e Agjentit të Regjistruar 
 
26.1. Agjenti i regjistruar mund të japë dorëheqje pasi që ta ketë dorëzuar “njoftimin 

për qëllimin e dorëheqjes” një personi të autorizuar të shoqërisë tregtare me të 
cilën njoftohet shoqëria tregtare (i) mbi qëllimin e dorëheqjes së agjentit të 
regjistruar, (ii) si do të ndikojë dorëheqja në zyrën e regjistruar të shoqërisë 
tregtare, (iii) se shoqëria tregtare duhet të caktojë një agjent të ri të regjistruar – 
dhe nëse është e nevojshme – një zyrë të re të regjistruar, dhe (iv) se shoqëria 
tregtare duhet t’ia dërgojë Regjistrit njoftimin e i cili kërkohet sipas nenit 25 të 
këtij ligji.  

26.2. Pasi skadimit të afatit prej dhjetë (10) ditësh kalendarike nga dita e dorëzimit të 
njoftimit për qëllimin e dorëheqjes, agjenti i regjistruar duhet të dorëzojë 
“Njoftimin e Dorëheqjes” në Zyrën e Regjistrimit. Ky njoftimi duhet të tregojë 
ndikimin e dorëheqjes në zyrën e regjistruar të shoqërisë tregtare. Agjenti i 
regjistruar duhet ti bashkëngjisë këtij njoftimi edhe njoftimin për qëllimin e 
dorëheqjes që më parë i është dorëzuar një personi të autorizuar të shoqërisë 
tregtare.  

26.3. Dorëheqja e agjentit të regjistruar (dhe, nëse është e nevojshme, ndërprerja e 
statusit të zyrës së regjistruar) hyn në fuqi pas dorëzimit në Zyrën e Regjistrimit 
të njoftimit të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni. Zyra e Regjistrimit duhet që 
menjëherë të regjistrojë dhe arkivojë këtë njoftim në dokumentet e regjistruara 
të shoqërisë tregtare dhe të ia dërgon një kopje personit autorizuar të shoqërisë 
tregtare. Nëse është e nevojshme, kjo zyrë duhet gjithashtu menjëherë t’ia 
dërgojë një personi të autorizuar të shoqërisë tregtare edhe kërkesën për 
njoftimin(et) e parapara në nenin 25 të këtij ligji.  
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KREU IV 
Të dhënat të cilat duhet t’u ofrohen palëve të treta 

 
Neni 26A 

Të dhënat të cilat duhet t’u ofrohen palëve të treta 
 
26A.1. E tërë korrespodenca me shkrim e një kompanie ose shoqërie komandite me 

një palë të tretë (duke përfshirë, ndër tjera, letrat, lajmërimet, ofertat dhe 
faturat) si dhe të gjitha faqet të internet të cilat mbahen nga kompania ose 
shoqëria komandite duhet që në mënyrë të qartë të paraqesin informatat në 
vijim: 
a) llojin e shoqërisë tregtare;  
b) emrin e plotë të shoqërisë tregtare;  
c) nëse shoqëria tregtare është në proces të likuidimit, shpërbërjes ose 

përmbylljes së aktivitetit, një njoftim i cili e paraqet këtë fakt;  
d) një referencë të qartë mbi faktin se shoqëria tregtare është e regjistruar në 

Zyra e Regjistrimit; dhe  
e) numrin e regjistrimit të shoqërisë tregtare;  

26A.2. Kurdo që një shoqëri tregtare e thekson kapitalin e saj në një dokument formal 
ose korrespondencë, ai theksim po ashtu duhet të përfshijë edhe një indikacion 
të qartë dhe të saktë të shumës së kapitalit të shoqërisë tregtare i cili është 
paguar. 

 
KREU V 

Regjistrimi i Ndërmarrjes Individuale 
 

Neni 27 
Regjistrimi i Ndërmarrjes Individuale 

 
27.1. Për regjistrimin e ndërmarrjes individuale, pronari duhet të nënshkruajë dhe 

dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit një formular i cili përmban informatat e poshtë 
shënuara: 
a) emrin zyrtar të ndërmarrjes individuale, që duhet (i) të jetë, ose të përfshijë 

si element kryesor, mbiemrin e ligjshëm të pronarit, dhe (ii) të përfshijë 
shkurtesën “N.I.” apo ekuivalentin e saj në njërën prej gjuhëve të 
përcaktuara në paragrafin 5 të nenit 13 të këtij ligji;  

b) adresa në Kosovë ku ushtrohet veprimtaria kryesore tregtare e ndërmarrjes 
individuale;  

c) emri i plotë dhe adresa e banimit në Kosovë, e pronarit të ndërmarrjes 
individuale;  

d) adresa e zyrës së regjistruar të ndërmarrjes individuale në Kosovë si dhe 
emri i agjentit të regjistruar të saj në atë adresë;  

e) qëllimi tregtar i ndërmarrjes individuale, që mund të përshkruhet si qëllim i 
ligjshëm tregtar;  

f) datën e fundit, nëse ka të tillë, në të cilën ndërmarrjes individuale do të 
shpërbëhet;  
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g) çfarëdo informate tjetër mbi ndërmarrjen individuale që pronari dëshiron ta 
përfshijë; dhe  

h) një deklaratë me të cilën dëshmohet se personi që bën nënshkrimin dhe 
dorëzimin e formularit në fjalë është pronari i ndërmarrjes individuale.  

27.2. Nëse agjenti i regjistruar i përcaktuar në formular nuk është pronari, atëherë 
pronari duhet ti bashkangjesë formularit edhe pëlqimin me shkrim të agjentit të 
regjistruar për të shërbyer në atë cilësi. Ky pëlqim më shkrim duhet të 
nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i regjistruar është një shoqëri 
tregtare, atëherë pëlqimi duhet të nënshkruhet nga personi i autorizuar i 
shoqërisë tregtare. 

 
Neni 28 

Ndryshimi dhe Plotësimi i të Dhënave të Regjistrimit të Ndërmarrjes Individuale 
 
28.1. Nëse ka ndryshim në të dhënat të cilat i janë dorëzuar Zyrës së Regjistrimit për 

regjistrimin e një “ndërmarrje individuale”, ose nëse pronari dëshiron të 
ndryshojë këto të dhëna, pronari do t’i ndryshojë dhe plotësojë informatat 
përmes nënshkrimit dhe dorëzimit në regjistër të një “njoftimi për ndryshim dhe 
plotësim” i cili duhet: 
a) të theksojë emrin zyrtar të ndërmarrjes individuale dhe numrin e saj të 

regjistrimit;  
b) të përmbajë tekstin e secilit ndryshim dhe plotësim ose të bashkangjesë një 

version të ndryshuar dhe të plotësuar të formularit sipas paragrafit 1 të nenit 
27 të këtij ligji; dhe  

c) të përfshijë një deklaratë që dëshmon se nënshkruesi është pronari i 
ndërmarrjes individuale.  

28.2. Nëse njoftimi për ndryshim dhe plotësim përfshin ndryshimin e emrit të agjentit 
të regjistruar të ndërmarrjes individuale, dhe agjenti i ri nuk është pronari, 
atëherë pronari duhet ti bashkangjesë memorandumit edhe pëlqimin me shkrim 
të agjentit të ri për të shërbyer në atë cilësi. Ky pëlqim më shkrim duhet të 
nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i regjistruar është një shoqëri 
tregtare, atëherë dokumenti në fjalë duhet të nënshkruhet nga personi i 
autorizuar i shoqërisë tregtare.  

28.3. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi pas dorëzimit të njoftimit dhe, nëse 
është e nevojshme, edhe pëlqimin e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
KREU VI 

Regjistrimi i Shoqërisë Kolektive 
 

Neni 29 
Regjistrimi i Shoqërisë Kolektive 

 
29.1. Për regjistrimin e shoqërisë kolektive, ortaku i përgjithshëm – ose personi i 

autorizuar nga ortaku i përgjithshëm – duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë në 
Zyrën e Regjistrimit, “memorandumin e shoqërisë kolektive” që përmban: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë kolektive, që duhet: 
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(i) të përfshijë emrin e së paku njërit nga ortakët e përgjithshëm; me 
kusht që (A) nëse ortaku i përgjithshëm është person fizik dhe 
shfrytëzohet emri i tij/saj atëherë do të shfrytëzohet edhe mbiemri i 
ligjshëm i tij/saj; dhe (B) nëse shfrytëzohet emri i një ortaku që 
është shoqëri tregtare, të shfrytëzohet emri i plotë zyrtar;  

(ii) nëse emri i cilitdo nga ortakët e përgjithshëm nuk është/janë pjesë e 
emrit zyrtar, të përfshihet një referencë (si p.sh “dhe ortaku” ose 
“dhe ortakët”) për të dëshmuar ekzistimin e këtyre ortakëve; dhe  

(iii) të përfshihet në fund, shkurtesa “SHKL” apo ekuivalenta në njërën 
prej gjuhëve të përcaktuara në paragrafin 5 të nenit 13 të këtij ligji;  

b) adresën në Kosovë ku shoqëria kolektive ushtron veprimtarinë kryesore 
tregtare;  

c) adresën e zyrës së regjistruar të shoqërisë kolektive në Kosovë si dhe emrin 
e agjentit të regjistruar të shoqërisë në atë adresë.  

d) qëllimin afarist të shoqërisë kolektive, i cili mund të përshkruhet si “qëllim i 
ligjshëm afarist”;  

e) emrin dhe adresën e secilit ortak të përgjithshëm. Nëse ortaku i 
përgjithshëm është person fizik, emrin e tij të plotë si dhe adresën e banimit 
të përhershëm, e cila mund të jetë brenda ose jashtë Kosovës; nëse ortaku i 
përgjithshëm është shoqëri tregtare e Kosovës, emrin e saj zyrtar si dhe 
adresën e zyrës së regjistruar në Kosovë; nëse ortaku i përgjithshëm është 
shoqëri e huaj tregtare, emrin dhe adresën e vendit kryesor ku ushtrohet 
veprimtaria jashtë Kosovës;  

f) një deklaratë me shkrim, të nënshkruar nga secili ortak i përgjithshëm i cili 
është person fizik si dhe nga personat e autorizuar të secilit ortak të 
përgjithshëm i cili është shoqëri tregtare, ku konfirmohet pajtimi i tyre për 
t’u emëruar në memorandum si ortak të përgjithshëm;  

g) datën e fundit, nëse ka të tillë, në të cilën do të shpërbëhet shoqëria 
kolektive; dhe  

h) një deklaratë që dëshmon se personi që e nënshkruan dhe dorëzon 
memorandumin (i) është ortak i përgjithshëm ose “person i autorizuar” nga 
një ortak i përgjithshëm dhe (ii) personi në fjalë ka autorizimin nga ortakët e 
përgjithshëm për nënshkrimin dhe dorëzimin e memorandumit në Zyrën e 
Regjistrimit. 

29.2. Personi që nënshkruan dhe dorëzon memorandumin, duhet t’ia bashkangjesë 
pëlqimin me shkrim të agjentit të regjistruar, me të cilin dëshmohet pëlqimi i 
agjentit të regjistruar për të shërbyer në atë cilësi. Ky pëlqim me shkrim duhet të 
nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i regjistruar është shoqëri 
tregtare, atëherë duhet të nënshkruhet nga personi i autorizuar i shoqërisë 
tregtare. 

 
Neni 30 

Ndryshimi dhe Plotësimi i Memorandumit të Shoqërisë Kolektive 
 
30.1. Nëse ka ndryshime në informatat të cilat i janë paraqitur Zyrës së Regjistrimit 

për regjistrimin e shoqërisë kolektive, ose nëse ortakët e përgjithshëm dëshirojë 
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të ndryshojnë këto informata, atëherë ortakët e përgjithshëm duhet të miratojnë 
një vendim sipas të cilit e autorizojnë ndryshimin dhe plotësimin e 
memorandumit. Vendimi gjithashtu do ta udhëzojë një person të autorizuar që 
menjëherë të nënshkruajë dhe dorëzoj në Zyrën e Regjistrimit “njoftimin për 
ndryshim dhe plotësim” i cili duhet: 
a) të theksojë emrin zyrtar të shoqërisë kolektive dhe numrin e regjistrimit,  
b) të përmbajë tekstin e secilit ndryshim dhe plotësim,  
c) të përcaktojë datën e miratimit të secilit ndryshim dhe plotësim nga ortakët e 

përgjithshëm;  
d) të përfshijë një deklaratë që dëshmon se ndryshimi ose plotësimi është 

miratuar nga ortakët e përgjithshëm në pajtim me (i) këtë ligj, dhe (ii) 
marrëveshjen e shoqërisë kolektive, nëse ka një të këtillë; dhe  

e) të përfshijë një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e ka 
nënshkruar dhe dorëzuar këtë njoftim (i) është ortak i përgjithshëm ose 
“person i autorizuar” nga një ortak i përgjithshëm, dhe (ii) se personi në 
fjalë është legalisht i autorizuar për ta nënshkruar dhe dorëzuar njoftimin në 
Zyrën e Regjistrimit.  

30.2. Personi i cili e nënshkruan dhe dorëzon njoftimin për ndryshim dhe plotësim 
duhet t’i bashkangjesë këtij njoftimi (i) një kopje të vendimit, dhe (ii) tekstin e 
plotë të memorandumit të shoqërisë kolektive, me ndryshime.  

30.3. Nëse ndryshimi dhe plotësimi përfshin ndërrimin e emrit të agjentit të regjistruar 
të shoqërisë kolektive, personi i cili e ka nënshkruar dhe dërguar njoftimin për 
ndryshimin dhe plotësimin, duhet t’ia bashkangjesë këtij njoftimi edhe pëlqimin 
me shkrim të agjentit të ri të regjistruar, me të cilin dëshmohet pranimi i agjentit 
të regjistruar për të shërbyer në këtë cilësi. Ky pëlqim me shkrim duhet të 
nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i regjistruar është shoqëri 
tregtare, atëherë duhet të nënshkruhet nga personi i autorizuar i shoqërisë 
tregtare.  

30.4. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi menjëherë pas dorëzimit të njoftimit 
dhe dokumenteve të nevojshme të bashkangjitura.  

 
KREU VII 

Regjistrimi dhe Themelimi i një Shoqërie Komandite 
 

Neni 31 
Regjistrimi dhe Themelimi i një Shoqërie Komandite 

 
31.1. Për regjistrimin e një shoqërie komandite, një ortak i përgjithshëm – ose një 

personi i autorizuar nga ortaku i përgjithshëm – duhet ta nënshkruajë dhe 
dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit “memorandumin e shoqërisë komandite” i cili 
përmban këto informata: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë komandite, që: 

(i) përfshin emrin e njërit nga ortakët e përgjithshëm; me kusht që (A) 
nëse ortaku i përgjithshëm është person fizik të shfrytëzohet edhe 
mbiemri i ligjshëm i tij/saj; dhe (B) nëse shfrytëzohet emri i një 
ortaku të përgjithshëm që është shoqëri tregtare, atëherë të 
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shfrytëzohet emri i plotë zyrtar;  
(ii) të përfshihet një referencë (si p.sh, “dhe ortaku” ose “dhe ortakët”) 

me të cilën bëhet i ditur ekzistimi i ortakëve tjerë, emrat e të cilëve 
nuk janë bërë të ditur ne emrin zyrtar; dhe  

(iii) të përfshihet në fund, shkurtesa “SHKM” apo ekuivalenta në njërën 
nga gjuhët e përcaktuara në paragrafin 5 të nenit 13 të këtij ligji.  

b) adresa në Kosovë në të cilën shoqëria komandite ushtron veprimtarinë e saj 
kryesore tregtare;  

c) adresa e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë komandite në Kosovë si 
dhe emri i agjentit të saj të regjistruar në këtë adresë;  

d) qëllimi afarist i shoqërisë komandite, i cili mund të përshkruhet si qëllim i 
ligjshëm afarist,  

e) emri dhe adresa e ortakut të përgjithshëm të shoqërisë komandite ose, nëse 
shoqëria komandite ka më shumë se një ortak të përgjithshëm, atëherë emrin 
dhe adresën e secilit ortak të përgjithshëm. Nëse ortaku i përgjithshëm është 
person fizik, atëherë duhet të sigurohen emri i plotë i tij dhe adresa e 
vendbanimit të përhershëm, që mund të jetë brenda ose jashtë Kosovës; nëse 
ortaku i përgjithshëm është shoqëri tregtare e Kosovës, emrin dhe adresën e 
zyrës së regjistruar në Kosovë; nëse ortaku i përgjithshëm është shoqëri e 
huaj tregtare, emrin dhe adresën zyrtare të vendit kryesor ku ushtrohet 
veprimtaria e saj jashtë Kosovës;  

f) një deklaratë me shkrim, të nënshkruar nga secili ortak i përgjithshëm i cili 
është person fizik si dhe nga personat e autorizuar të secilit ortak të 
përgjithshëm i cili është shoqëri tregtare, ku konfirmohet pajtimi i tyre për 
t’u emëruar në memorandum si ortak të përgjithshëm;  

g) datën e fundit, nëse ka të tillë, në të cilën shoqëria komandite do të 
shpërbëhet; dhe  

h) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e ka nënshkruar dhe 
dorëzuar këtë memorandum (i) është ortak i përgjithshëm ose “person i 
autorizuar” nga një ortak i përgjithshëm, dhe (ii) se ky person është i 
autorizuar për të nënshkruar dhe dorëzuar këtë memorandum në Zyrën e 
Regjistrimit.  

31.2. Personi i cili nënshkruan dhe dorëzon memorandumin duhet t’ia bashkangjes 
memorandumit edhe pëlqimin me shkrim të agjentit të regjistruar për të shërbyer 
në atë cilësi. Ky pëlqim me shkrim duhet të nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. 
Nëse agjenti i regjistruar është një shoqëri tregtare, atëherë ky dokument duhet 
të nënshkruhet nga personi i autorizuar i shoqërisë tregtare.  

31.3. Personi i cili e ka nënshkruar dhe dorëzuar memorandumin duhet gjithashtu t’ia 
bashkangjes edhe një kopje të marrëveshjes së shoqërisë komandite sipas nenit 
68 të këtij ligji, të nënshkruar nga të gjithë ortakët. Sidoqoftë, është me rëndësi 
të veçantë që (i) kërkesat e parapara në këtë paragraf të shërbejnë vetëm për 
qëllime të informimit publik, (ii) Zyra e Regjistrimit nuk është i autorizuar që t’i 
shqyrtojë mangësitë ligjore ose formale të marrëveshjes të shoqërisë komandite, 
dhe (iii) Zyra e Regjistrimit nuk është i autorizuar ta refuzojë regjistrimin e një 
shoqërie komandite për shkak të formës, përmbajtjes ose kushteve të 
përcaktuara në marrëveshjen e shoqërisë komandite, dhe (iv) regjistrimi i 
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marrëveshjes së shoqërisë komandite nuk nënkupton se marrëveshja, ose cilado 
dispozitë e saj, janë në pajtim me memorandumin ose kërkesat e këtij ligji.  

 
Neni 32 

Ndryshimi dhe Plotësimi i Memorandumit ose Marrëveshjes 
së Shoqërisë Komandite 

 
32.1. Nëse ka ndryshime në të dhënat e paraqitura në memorandumin e regjistruar të 

shoqërisë komandite, ose nëse ortakët dëshirojnë të ndryshojnë të dhënat ose 
ndonjërën nga dispozitat e marrëveshjes së regjistruar të shoqërisë komandite, 
ortakët së pari duhet të nxjerrin një vendim me të cilin autorizohen ndryshimet e 
memorandumit dhe/ose marrëveshjes. Ky vendim duhet gjithashtu ta udhëzojë 
një person të autorizuar për ta nënshkruar dhe dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit 
një njoftim në të cilin do të paraqitet: 
a) emri zyrtar i shoqërisë komandite dhe numri i regjistrimit;  
b) teksti i secilit ndryshim dhe plotësim të miratuar;  
c) datën e miratimit të secilit ndryshim dhe plotësim nga ortakët;  
d) një deklaratë e cila konfirmon se ndryshimet janë miratuar në mënyrë të 

rregullt dhe në pajtim me (i) këtë ligj, dhe (ii) memorandumin e shoqërisë 
komandite, dhe (iii) marrëveshjen e shoqërisë komandite; dhe  

e) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e ka nënshkruar dhe 
dorëzuar këtë njoftim është “person i autorizuar” sikur që është përcaktuar 
në këtë ligj dhe se ky personi është legalisht i autorizuar për nënshkrimin 
dhe dorëzimin e njoftimit në Zyrën e Regjistrimit.  

32.2. Personi i cili e nënshkruan dhe dorëzon njoftimin, duhet ti bashkëngjesë atij: (i) 
një kopje të vendimit dhe (ii) tekstin e plotë të dokumentit të plotësuar ose 
ndryshuar, i cili nuk është e domosdoshme që të nënshkruhet nga ortakët.  

32.3. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi pas dorëzimit të njoftimit dhe 
dokumenteve të bashkangjitura.  

 
KREU VIII 

Regjistrimi dhe Themelimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar 
 

Neni 33 
Regjistrimi dhe Themelimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar 

 
33.1. Për regjistrimin dhe themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, 

themeluesi duhet të nënshkruajë dhe të dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit statutin 
e shoqërisë më përgjegjësi të kufizuar, i cili duhet të përmbajë këto informata: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë, në fund të të cilit duhet të përfshihet shkurtesa 

“SHPK” ose ekuivalenta ne njërën nga gjuhët e përcaktuara në paragrafin 5 
të nenit 13 të këtij ligji;  

b) adresa në Kosovë në të cilën shoqëria ushtron veprimtarinë e saj kryesore 
tregtare;  

c) adresa e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë dhe emri i agjentit të saj të 
regjistruar në këtë adresë,  
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d) qëllimi afarist i shoqërisë, i cili mund të përshkruhet si “qëllim i ligjshëm 
afarist”;  

e) emri dhe adresa e secilit themelues të shoqërisë; nëse një themelues është 
person fizik, atëherë duhet të sigurohet emri i plotë i tij dhe adresa e 
vendbanimit të përhershëm, që mund të jetë brenda ose jashtë Kosovës; nëse 
një themelues është shoqëri tregtare e Kosovës, emrin dhe adresën e zyrës së 
regjistruar në Kosovë; nëse themeluesi është shoqëri e huaj tregtare, emrin 
dhe adresën zyrtare të vendit kryesor ku ushtrohet veprimtaria e saj jashtë 
Kosovës;  

f) numri i personave që do të shërbejnë si drejtorë të kompanisë si dhe emri 
dhe adresa e të gjithë personave që do të shërbejnë si drejtorë fillestarë të 
kompanisë. Nëse një drejtor është me vendbanim në Kosovë, atëherë duhet 
të sigurohet adresa e vendbanimit të tij në Kosovë; nëse një drejtor nuk 
është me vendbanim në Kosovë, atëherë duhet të sigurohet adresa e 
vendbanimit të tij/saj jashtë Kosovës;  

g) data e fundit, nëse ajo ekziston, në të cilën shoqëria do të shpërbëhet;  
h) shuma e kapitalit themeltar të shoqërisë, i cili duhet të jetë më së paku 1.000 

Euro;  
i) shuma e kapitalit themeltar të shoqërisë e cila është paguar në kohën e 

regjistrimit të shoqërisë;  
j) shuma (nëse ka të tillë) e kapitalit themeltar të shoqërisë i cili është zotuar 

por që nuk është paguar në kohën e regjistrimit të shoqërisë;  
k) emrat dhe adresat e pronarëve dhe interesave të tyre përkatëse pronësore; 

dhe  
l) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e nënshkruan dhe 

dorëzon këtë statut është “person i autorizuar” në kuptim të këtij ligji, dhe se 
i njëjti është i autorizuar për nënshkrimin dhe dorëzimin e statutit në Zyrën e 
Regjistrimit.  

33.2. Personi i cili nënshkruan dhe dorëzon statutin, duhet ti bashkangjesë atij edhe 
pëlqimin me shkrim të agjentit të regjistruar për të shërbyer në këtë cilësi. Ky 
pëlqim me shkrim duhet të nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i 
regjistruar është shoqëri tregtare, statuti duhet të nënshkruhet nga personi i 
autorizuar i saj.  

33.3. Personi i cili e ka nënshkruar dhe dorëzuar statutin duhet gjithashtu t’ia 
bashkangjes edhe një kopje të marrëveshjes së shoqërisë me përgjegjësi të 
kufizuar sipas nenit 86 të këtij ligji, të nënshkruar nga të gjithë pronarët e 
përcaktuar në statutin burimor. Sidoqoftë, është me rëndësi të veçantë që (i) 
kërkesat e parapara në këtë nen të shërbejnë vetëm për qëllime të informimit 
publik, (ii) Zyra e Regjistrimit nuk është i autorizuar që t’i shqyrtojë mangësitë 
ligjore ose formale të marrëveshjes së shoqërisë, dhe (iii) Zyra e Regjistrimit 
nuk është i autorizuar ta refuzojë regjistrimin e një shoqërie me përgjegjësi të 
kufizuar për shkak të formës, përmbajtjes ose kushteve të përcaktuara në 
rregullore, dhe (iv) regjistrimi i marrëveshjes së shoqërisë nuk do të thotë dhe 
nuk nënkupton se marrëveshja, ose cilado dispozitë e saj, janë në pajtim me 
statutin ose kërkesat e këtij ligji.  
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Neni 34 
Ndryshimi i Statutit ose Marrëveshjes së Shoqërisë 

 
34.1. Nëse ka ndryshime në të dhënat e paraqitura në statutin e regjistruar të shoqërisë 

me përgjegjësi të kufizuar, ose nëse pronarët dëshirojnë të ndryshojnë të dhënat 
ose ndonjërën nga dispozitat e marrëveshjes së regjistruar të shoqërisë, pronarët 
me të drejtë vote në këtë çështje duhet që së pari të miratojnë një vendim që e 
autorizon ndryshimin dhe plotësimin e statutit dhe/ose marrëveshjes në fjalë. Ky 
vendim duhet gjithashtu ta udhëzojë një person të autorizuar për ta nënshkruar 
dhe dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit një njoftim i cili parashtron: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe numrin e saj të 

regjistrimit;  
b) tekstin e secilit ndryshim dhe plotësim të miratuar;  
c) datën e miratimit të secilit ndryshim dhe plotësim nga pronarët;  
d) një deklaratë me të cilën vërtetohet se ndryshimet dhe plotësimet janë 

miratuar në mënyrë legale dhe në pajtim me (i) këtë ligj dhe (ii) statutin, dhe 
(iii) rregulloren; dhe  

e) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e ka nënshkruar dhe 
dorëzuar këtë njoftim është “person i autorizuar” sikur që është përcaktuar 
në këtë ligj dhe se ky personi është legalisht i autorizuar për nënshkrimin 
dhe dorëzimin e njoftimit në Zyrën e Regjistrimit.  

34.2. Personi i cili nënshkruan dhe dorëzon njoftimin, duhet t’ia bashkangjes: (i) një 
kopje të vendimit, dhe (ii) tekstin e dokumentit të ndryshuar dhe plotësuar, i cili 
nuk është e domosdoshme që të nënshkruhet nga pronarët.  

34.3. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi pas dorëzimit të njoftimit dhe 
dokumenteve të bashkangjitura.  

 
KREU IX 

Regjistrimi dhe Themelimi i një Shoqërie Aksionare 
 

Neni 35 
Regjistrimi dhe Themelimi i një Shoqërie Aksionare 

 
35.1. Për regjistrimin dhe themelimin e një shoqërie aksionare, themeluesi duhet të 

nënshkruajë dhe dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit statutin e shoqërisë aksionare, 
i cili duhet të përmbajë këto informata: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë, në fund të të cilit duhet të përfshihet shkurtesa 

“SHA” ose ekuivalenta në gjuhën shqipe, serbe ose një gjuhë tjetër zyrtare 
në Kosovë.  

b) adresa në Kosovë në të cilën shoqëria ushtron veprimtarinë e saj kryesore 
tregtare;  

c) adresa e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë dhe emri i agjentit të saj të 
regjistruar në këtë adresë,  

d) qëllimi afarist i shoqërisë, i cili mund të përshkruhet si “qëllim i ligjshëm 
afarist”;  

e) emri dhe adresa e secilit themelues të shoqërisë; nëse një themelues është 
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person fizik, duhet të sigurohen emri i plotë i tij/saj dhe adresa e 
vendbanimit të përhershëm, e cila mund të jetë brenda ose jashtë Kosovës; 
nëse një themelues është shoqëri tregtare e Kosovës, emrin dhe adresën e 
zyrës së regjistruar në Kosovë; nëse themeluesi është shoqëri e huaj tregtare, 
emrin dhe adresën zyrtare të vendit kryesor ku ushtrohet veprimtaria e saj 
jashtë Kosovës;  

f) numrin e anëtarëve që do të jenë të pranishëm në Bordin e drejtorëve të 
shoqërisë, si dhe emrin dhe adresën e secilit person që shërben si drejtor 
fillestar i shoqërisë; nëse një drejtor është me vendbanim në Kosovë, atëherë 
duhet të sigurohet adresa e vendbanimit të tij në Kosovë; nëse një drejtor 
nuk është me vendbanim në Kosovë, atëherë duhet të sigurohet adresa e 
vendbanimit të tij jashtë Kosovës;  

g) për aksionet e thjeshta të shoqërisë:  
(i) vlerën nominale sipas secilit aksion për aksionet e thjeshta të 

shoqërisë;  
(ii) numrin e aksioneve nga aksionet e thjeshta të cilat do të emetohen 

në kohën e regjistrimit të shoqërisë;  
(iii) numrin maksimal të aksioneve nga aksionet e thjeshta të cilat 

shoqëria është e autorizuar t’i emetojë;  
h) nëse janë autorizuar një ose më shumë kategori të aksioneve të 

privilegjuara, atëherë një përshkrim për secilën kategori, i cili paraqet: 
(i) vlerën nominale sipas aksionit të secilës kategori;  
(ii) dividentet, likuidimin, të drejtën e votimit dhe të drejtat e tjera që 

ndërlidhen me atë kategori;  
(iii) numrin e aksioneve të kategorisë në fjalë që do të emetohen në 

kohën e regjistrimit të shoqërisë;  
(iv) numrin maksimal të aksioneve të kategorisë në fjalë që shoqëria 

është e autorizuar ti emetojë.  
i) shumën e kapitalit themeltar të shoqërisë, i cili duhet të jetë më së paku 

25,000 Euro;  
j) shumën e kapitalit themeltar të shoqërisë i cili është paguar në kohën e 

regjistrimit;  
k) shumën (nëse ka të tillë) të kapitalit themeltar të shoqërisë i cili është zotuar 

por që ende nuk është paguar në kohën e regjistrimit të shoqërisë si dhe 
çfarëdo afati të fundit për pagimin e shumës së kapitalit themeltar;  

l) nëse është e zbatueshme (i) numrin dhe llojin e secilit aksion i cili do të 
emetohet për kompensim jo-monetar, në kohën e regjistrimit të shoqërisë, 
(ii) një përshkrim të natyrës së kompensimit të tillë jo-monetar, dhe (iii) 
emrin dhe adresën e secilit person ose shoqëri që ofron këtë kompensim;  

m) shumën, ose shumën e përllogaritur, të të gjitha shpenzimeve të pagueshme 
nga shoqëria ose që i atribuohen asaj për shkak të punës së bërë në lidhje me 
regjistrimin dhe themelimin e saj;  

n) nëse është e zbatueshme, një përshkrim të përparësive të veçanta të cilat i 
janë dhënë një personi ose shoqërie për shkak të angazhimit në punë të cilat 
kanë rezultuar në regjistrimin dhe themelimin e shoqërisë; dhe  

o) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili e ka nënshkruar dhe 
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dorëzuar statutin, është “person i autorizuar” sikur që është përcaktuar në 
këtë ligj, dhe se ky person është i autorizuar për të nënshkruar dhe dorëzuar 
këtë statut në Zyrën e Regjistrimit.  

35.2. Përveç kërkesave të detyrueshme të paragrafit 1 të këtij neni, statuti i shoqërisë 
aksionare po ashtu mund të përfshijë edhe një ose më shumë dispozita që: 
a) u sigurojnë aksionarëve të drejtën ekskluzive për të përgatitur, ndryshuar 

dhe/ose shfuqizuar rregulloret e shoqërisë aksionare;  
b) i sigurojnë bordit të drejtorëve të drejtën për të vendosur në qoftë se, dhe kur 

do të emetojë shoqëria, aksionet e lejuara por të pa-emetuara;  
c) i sigurojë bordit të drejtorëve, duke marrë parasysh kufizimet e parapara në 

nenin 164 të këtij ligji, të drejtën për të deklaruar dhe paguar dividentet;  
d) e zhvleftësojnë njërën nga kërkesat specifike të këtij ligji, që kërkon 

miratimin e një çështje me dy të tretat (2/3) e aksioneve me të drejtë vote, 
nëse dispozita përkatëse e statutit parasheh se çështja duhet të vendoset me 
një përqindje më të madhe se pesëdhjetë (50%) të aksioneve me të drejtë 
vote  

e) ndonjë kërkesë votuese tjetër të veçantë; dhe 
f) vendosë kushte ose kërkesa në lidhje me përmbajtjen e rregullave të 

shoqërisë.  
35.3. Personi që nënshkruan dhe dorëzon statutin, duhet ti bashkangjesë atij edhe 

pëlqimin me shkrim të agjentit të regjistruar, me të cilin dëshmohet gatishmëria 
e tij për të shërbyer në atë kapacitet. Pëlqimi i tillë me shkrim duhet të 
nënshkruhet nga agjenti i regjistruar. Nëse agjenti i regjistruar është shoqëri 
tregtare, atëherë pëlqimi duhet të nënshkruhet nga personi i autorizuar i 
shoqërisë tregtare.  

35.4. Personi që nënshkruan dhe dorëzon statutin, duhet që po ashtu ti bashkengjesë 
edhe një kopje të rregullores së shoqërisë sipas nenit 138 të këtij ligji. 
Veçanërisht duhet të ceket se (i) kushtet e parapara në këtë pargraf janë vetëm 
për qëllime të informimit publik, (ii) Zyra e Regjistrimit nuk është i autorizuar 
që të rishqyrtojë rregulloren e shoqërisë nga aspekti juridik, (iii) Zyra e 
Regjistrimit nuk është i autorizuar që të refuzojë regjistrimin e një shoqërie 
aksionare bazuar në formën apo përmbajtjen e rregullores së saj, dhe (iv) 
regjistrimi i rregullores nuk përbën dhe nuk mund të interpretohet ashtu që të lë 
të nënkuptohet se rregullorja, ose cilado dispozitë e saj, është në pajtim me 
statutin ose kërkesat e këtij ligji.  

 
Neni 36 

Ndryshimi dhe plotësimi i statutit ose rregullores së shoqërisë 
 
36.1. Nëse ka ndryshime në të dhënat e paraqitura në statutin e regjistruar të shoqërisë 

aksionare, ose nëse aksionarët dëshirojnë ta ndryshojnë cilëndo të dhënë, 
aksionarët me të drejtë vote në këtë çështje duhet që së pari të miratojnë një 
vendim të rregullt me të cilin do të autorizojë ndryshimin dhe plotësimin e 
statutit. Vendimi duhet që po ashtu të udhëzojë një person të autorizuar për të 
nënshkruar dhe dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit një njoftim, në pajtim me 
paragrafin 3 të këtij neni.  
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36.2. Nëse aksionarët dhe/ose drejtorët dëshirojnë të ndryshojnë ndonjërën nga 
dispozitat e rregullores së regjistruar të shoqërisë aksionare, aksionarët dhe/ose 
drejtorët me të drejtë vote për këtë çështje duhet që së pari të miratojnë një 
vendim me të cilin e autorizojnë një ndryshim dhe plotësim të rregullores. Ky 
vendim gjithashtu duhet ta udhëzojë një person të autorizuar për ta nënshkruar 
dhe dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit një njoftim, në përputhje me paragrafin 3 
të këtij neni.  

36.3. Njoftimi i përcaktuar në paragrafët 1dhe 2 të këtij neni duhet të përfshijë:  
a) emrin zyrtar të shoqërisë aksionare dhe numrin e regjistrimit;  
b) tekstin e secilit ndryshim dhe plotësim të miratuar;  
c) datën e miratimit të secilit ndryshim dhe plotësim;  
d) një deklaratë e cila konfirmon se ndryshimet dhe plotësimet janë miratuar në 

mënyrë të rregullt nga aksionarët dhe/ose drejtorët me të drejtë vote, dhe së 
janë në pajtim me (i) këtë ligj dhe (ii) statutin, dhe (iii) rregulloret; dhe  

e) një deklaratë e cila dëshmon se personi që nënshkruan dhe dorëzon 
njoftimin e tillë është “person i autorizuar” në kuptim të këtij ligji dhe se ky 
personi është autorizuar në mënyrë të rregullt për nënshkrimin dhe 
dorëzimin e njoftimit në Zyrën e Regjistrimit.  

36.4. Personi i cili e ka nënshkruar dhe e ka dorëzuar njoftimin, duhet ti bashkëngjesë 
atij: (i) një kopje të vendimit dhe (ii) tekstin e plotë të dokumentit përkatës, me 
ndryshime.  

36.5. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi pas dorëzimit të njoftimit dhe 
dokumenteve të bashkangjitura.  

 
KREU X 

Regjistrimi i një Shoqërie të Huaj Tregtare 
 

Neni 37 
Regjistrimi i një Shoqërisë të Huaj Tregtare 

 
37.1. Shoqëria e Huaj Tregtare, sikur që është përcaktuar në këtë ligj, mund të 

angazhohet në aktivitete tregtare në Kosovë, njëlloj sikurse edhe Shoqëria 
Tregtare e Kosovës, por vetëm nëse paraprakisht është e regjistruar në Zyrën e 
Regjistrimit si “Shoqëri e Huaj Tregtare” dhe nëse i përmbush kushtet e këtij 
neni dhe dispozitat e tjera përkatëse të këtij ligji. Shoqëria e huaj tregtare u 
nënshtrohet kushteve të regjistrimit sipas këtij neni, nëse ajo, ndonjë agjent, 
punonjës ose përfaqësues që vepron në emër të saj, angazhohet në çfarëdo lloji 
të aktivitetit tregtar në Kosovë.  

37.2. Si përjashtim i kufizuar në paragrafin 1 të këtij neni, shoqëria e huaj tregtare nuk 
ka nevojë të regjistrohet si “Shoqëri e Huaj Tregtare” nëse aktivitetet e saj 
tregtare kufizohen në:  
a) eksportin në Kosovë – nga një territor jashtë Kosovës – të mallrave ose 

shërbimeve që importohen në Kosovë nga një konsumator ose blerës i 
vendosur ose që banon në Kosovë; dhe/ose  

b) dorëzimin – nga një territor jashtë Kosovës – një blerësi ose konsumatori 
potencial në Kosovë të një oferte për shitjen, sigurimin ose prodhimin e 
mallrave, shërbimeve ose punëve.  
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37.3. Nëse një shoqëri e huaj tregtare është e detyruar sipas paragrafit 1 të këtij neni 
që të regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit, personi i autorizuar duhet të 
nënshkruajë dhe dorëzojë në atë zyrë “memorandumin e shoqërisë së huaj 
tregtare” dhe që përfshin këto të dhëna: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë së huaj tregtare si dhe çfarëdo emra tregtar me të 

cilët ushtron aktivitete tregtare në Kosovë;  
b) vendin e themelimit; si dhe një deklaratë që dëshmon se shoqëria është 

themeluar dhe vazhdon ekzistencën e rregullt sipas ligjeve të atij vendi; kjo 
deklaratë duhet të mbështetet me një dokument që nxjerr ose është lëshuar 
nga një organ kompetent i atij juridiksioni, në pajtim me praktikën normale 
dhe të zakonshme të atij juridiksioni dhe që provon themelin e rregullt të 
shoqërisë së huaj tregtare në atë juridiksion; ky dokument duhet t’i 
bashkëngjitet memorandumit;  

c) qëllimin afarist të shoqërisë së huaj tregtare, i cili mund të përshkruhet si 
“qëllim i ligjshëm afarist”;  

d) adresën e zyrës së saj të regjistruar në Kosovë si dhe emrin e agjentit të 
regjistruar në atë adresë;  

e) adresën në Kosovë në të cilën e ushtron veprimtarinë e saj kryesore tregtare;  
f) emrin dhe adresën, që mund të jetë brenda ose jashtë Kosovës, të secilit nga 

drejtuesit, duke përfshirë – nëse është e zbatueshme – të gjithë ortakët e 
përgjithshëm, menaxherët e lartë, drejtorët, dhe/ose pronarët/aksionarët që 
kanë pesë (5%) ose më shumë nga interesat pronësore direkte ose të votimit 
në shoqërinë e huaj tregtare;  

g) një deklaratë ku shoqëria e huaj tregtare pajtohet t’u nënshtrohet dispozitave 
të nenit 24 të këtij ligji dhe i nënshtrohet ligjit të zbatueshëm në Kosovë si 
dhe juridiksionit të gjykatave të Kosovës për të gjitha kërkesat dhe veprimet 
penale dhe administrative publike të cilat rezultojnë nga aktivitetet e saj në 
Kosovë;  

h) një deklaratë me të cilën shoqëria e huaj tregtare dëshmon se do ti ushtrojë 
të gjitha aktivitetet e saj në pajtim me ligjin e zbatueshëm në Kosovë;  

i) një deklaratë, sipas paragrafit 7 të këtij neni, ku shoqëria e huaj tregtare 
pajtohet që në adresën e përcaktuar në pikën “e” më sipër ose në zyrat e 
regjistruara (selitë) të mbajë, libra dhe të dhëna të ndara financiare që kanë 
të bëjnë me veprimtarinë e saj tregtare në Kosovë;  

j) të gjitha informatat tjera që shoqëria e huaj tregtare dëshiron ti paraqesë; dhe  
k) një deklaratë me të cilën vërtetohet se personi i cili nënshkruan dhe dorëzon 

memorandumin është “person i autorizuar” sipas këtij ligji, dhe se ky person 
është i autorizuar për ta nënshkruar dhe dorëzuar memorandumin në Zyrën e 
Regjistrimit.  

37.4. Asgjë në këtë nen ose në një dokument të paraqitur në regjistër nuk duhet të 
interpretohet ose të zbatohen në një mënyre e cila e pengon një të drejtë të 
shoqërisë së huaj tregtare, e drejtë kjo e cila është themeluar në bazë të një 
kontrate të lidhur me një palë të tretë (i) që ajo kontratë të rregullohet dhe 
interpretohet në bazë të ligjit të një jurisdiksioni të huaj dhe/ose (ii) që të gjitha 
pretendimet të cilat dalin nga ajo kontratë të vendosen nga një gjykatë e huaj ose 
përmes një procedure të arbitrazhit të kryer brenda ose jashtë Kosovës.  
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37.5. Asgjë në këtë nen ose në ndonjë dokument të paraqitur në Zyrën e Regjistrimit 
nuk duhet të interpretohet ose të zbatohet për të penguar veprimin e një dispozite 
të një ligji të Kosovës i cili u’a jep shoqërive të huaja tregtare të drejtën për 
vendosjen e një pretendimi ose veprimi (kontesti) nga një gjykatë e huaj ose 
përmes një procedure të arbitrazhit të kryer brenda ose jashtë Kosovës.  

37.6. Pas regjistrimit, të gjitha të drejtat dhe detyrimet e themeluara në bazë të ligjit të 
zbatueshëm në Kosovë për shoqëritë tregtare Kosovare janë në dispozicion dhe 
zbatohen edhe për shoqërinë e huaj tregtare.  

37.7. Të gjitha shoqëritë e huaja tregtare që ushtrojnë veprimtari tregtare në Kosovë, 
duhet të mbajnë në vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë në Kosovë apo të 
agjentëve të regjistruar të tij, librat dhe të dhënat të ndara financiare që kanë të 
bëjnë me veprimtarinë e tyre tregtare në Kosovë.  

37.8. Me qëllim të evitimit të dyshimeve, shoqëria e huaj tregtare që është regjistruar 
në bazë të këtij neni konsiderohet se ka themeluar degë në Kosovë. Kjo degë 
nuk ka identitet ose personalitet juridik që është i ndarë ose të veçantë nga ai i 
shoqërisë së huaj tregtare që e ka themeluar atë.  

 
Neni 38 

Ndryshimi dhe Plotësimi i Memorandumit të Shoqërisë së Huaj Tregtare 
 
38.1. Shoqëria e Huaj Tregtare mund ta ndryshojë dhe plotësojë memorandumin e saj 

përmes autorizimit të një personi për nënshkrimin dhe dorëzimin në regjistër të 
“njoftimit për ndryshim dhe plotësim” i cili përfshin: 
a) emrin e shoqërisë së huaj tregtare dhe numrin e saj të regjistrimit;  
b) tekstin e secilit ndryshim dhe plotësim;  
c) datën e miratimit ose autorizimit të secilit ndryshim dhe plotësim;  
d) një deklaratë e cila vërteton se ndryshimet janë miratuar ose autorizuar në 

mënyrë të rregullt dhe në pajtim me dokumentet e qeverisjes së brendshme 
si dhe ligjeve të vendit të themelimit; dhe  

e) një deklaratë e cila vërteton se personi i cili e ka nënshkruar dhe dorëzuar 
këtë njoftim, është “person i autorizuar” sipas këtij ligji dhe se i njëjti është 
autorizuar për ta nënshkruar dhe dorëzuar këtë njoftim në Zyrën e 
Regjistrimit.  

38.2. Personi i cili e ka nënshkruar dhe dorëzuar njoftimin, duhet ti bashkëngjesë atij 
tekstin e ndryshuar dhe plotësuar të memorandumit.  

38.3. Ndryshimet dhe plotësimet hyjnë në fuqi pas dorëzimit të njoftimit dhe 
dokumenteve të bashkangjitura.  

 
KREU XI 

Regjistrimi i Përfundimit, Shpërbërjes Vullnetare dhe Bashkimit 
 

Neni 39 
Njoftimi i Përfundimit të Ekzistimit para Inicimit të Veprimtarisë Tregtare 

 
39.1. Zotëruesit që kanë shumicën e votave në shoqërinë komandite ose në një 

kompani që nuk është angazhuar në asnjë veprimtari tregtare, mund të 
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përfundojnë me ekzistimin e shoqërisë tregtare pas miratimit të një vendimi me 
të cilin autorizojnë përfundimin e këtillë. Ky vendim do ta udhëzojë një person 
të autorizuar për të nënshkruar dhe dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit një njoftim 
i cili përfshin: 
a) emrin e shoqërisë tregtare dhe numrin e saj të regjistrimit;  
b) datën e saj të regjistrimit;  
c) një deklaratë të cilët theksohet, se shoqëria tregtare nuk është angazhuar në 

asnjë veprimtari tregtare,  
d) një deklaratë se asnjë borxh i shoqërisë tregtare nuk ka mbetur i pa paguar,  
e) një deklaratë në të cilën theksohet se neto asetet (pasuria) e shoqërisë, e 

mbetur pas përmbylljes së veprimtarisë u është shpërndarë ortakëve, 
pronarëve apo aksionarëve, nëse gjatë kohës së ekzistimit të shoqërisë janë 
emetuar interesa në ortakëri, interesa pronësore apo aksione;  

f) një deklaratë në të cilën theksohet se vendimi për përfundimin e ekzistimit 
të shoqërisë tregtare është miratuar nga zotëruesit të cilët kanë shumicën e të 
drejtave të votës, dhe në pajtim me këtë ligj dhe statutin e shoqërisë tregtare 
ose marrëveshjen e shoqërisë komandite; dhe  

g) një deklaratë që dëshmon se personi i cili e ka nënshkruar këtë njoftim është 
“person i autorizuar” sikur që është përcaktuar në këtë ligj dhe se ky person 
ka autorizimin e nevojshëm për dorëzimin e njoftimit në Zyrën e 
Regjistrimit.  

39.2. Personi i autorizuar duhet ti bashkangjes njoftimit edhe një kopje të vendimit.  
39.3. Ekzistimi i shoqërisë tregtare përfundon pas regjistrimit të njoftimit të paraparë 

në paragrafin 1 të këtij neni në Zyrën e Regjistrimit.  
 

Neni 40 
Njoftimi i Shpërbërjes Vullnetare; Revokimi 

 
40.1. Për të realizuar shpërbërjen vullnetare të kompanisë, “Njoftimi i Shpërbërjes 

Vullnetare” duhet të dorëzohet në Zyrën e Regjistrimit, në pajtim me paragrafin 
2 të nenit 118 ose paragrafin 2 të nenit 227 të këtij ligji. 

40.2. Personi i autorizuar mund ta revokojë Njoftimin e Shpërbërjes Vullnetare brenda 
afatit prej njëqindenjëzet (120) ditësh nga dita e dorëzimit të njoftimit.  

40.3. Ky revokim duhet të autorizohet në të njëjtën mënyrë sikurse edhe njoftimi 
fillestar.  

40.4. Për hyrjen në fuqi të këtij revokimi, një person i autorizuar duhet të nënshkruajë 
dhe të dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit njoftimin për revokim. Njoftimi për 
revokim përfshin:  
a) emrin e kompanisë dhe numrin e saj të regjistrimit,  
b) datën e hyrjes në fuqi të njoftimit për likuidim vullnetar që tani po 

revokohet;  
c) datën kur është autorizuar revokimi;  
d) një deklaratë që (i) identifikon personin ose personat që e kanë autorizuar 

revokimin dhe (ii) parashtron autorizimin dhe bazën juridike për 
ndërmarrjen e veprimeve nga këta persona; dhe  

e) një deklaratë që dëshmon se personi i cili e ka nënshkruar këtë njoftim është 
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“person i autorizuar” sikurse është përcaktuar në këtë ligj dhe se ky person 
është i autorizuar në mënyrë të rregullt për ta dorëzuar njoftimin në Zyrën e 
Regjistrimit.  

40.5. Njoftimi për revokim hyn në fuqi në datën e dorëzimit në Zyrën e Regjistrimit. 
 

Neni 41 
Dorëzimi i Dokumenteve për Bashkim 

 
41.1. Nëse dy ose më shumë kompani dëshirojnë të bashkohen, secila kompani duhet 

të dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit pas përmbushjes së procedurave nga neni 
123 apo 214 të këtij ligji, duhet të përfshijë: 
a) planin e saj për bashkim, siç është paraparë në nenin 123 ose 214 të këtij 

ligji; dhe  
b) statutin e kompanisë të mbetur ose kompanisë së re e cila krijohet me 

bashkim.  
41.2. Bashkimi hyn në fuqi në datën kur planet dhe statuti dorëzohen në Zyrën e 

Regjistrimit.  
41.3. Asgjë në këtë nen ose në këtë ligj nuk mund të interpretohet ose të zbatohet në 

një mënyrë që e ndryshon ose pengon ndonjë dispozitë ose kërkesë të paraparë 
në ndonjë akt tjetër themelor normativ që kufizon, ndalon ose rregullon 
bashkimet. Është përgjegjësi juridike e kompanive përkatëse për të siguruar që 
këto dispozita dhe kërkesa të përmbushen plotësisht para dorëzimit në Zyrën e 
Regjistrimit të dokumenteve të parapara në paragrafin 1 të këtij neni.  

41.4. Zyra e Regjistrimit nuk është i autorizuar që të refuzojë regjistrimin e një 
bashkimi që është bërë në bazë të dispozitave ose kërkesave që dalin nga një akt 
tjetër themelor normativ; përveç nëse kjo zyrë shprehimisht urdhërohet që ta 
refuzojë regjistrimin e një bashkimi nga gjykata ose një autoritet kompetent 
publik që është përgjegjës për zbatimin e dispozitave ose kërkesave të tilla.  

 
KREU XII 
Raportet 

 
Neni 42 

Dorëzimi i raporteve vjetore para Drejtorit 
 
42.1. Çdo shoqëri e regjistruar tregtare duhet të caktojë një person të autorizuar për të 

dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit raportin vjetor, që përmban: 
a) emrin e shoqërisë tregtare dhe të gjithë emrat tregtar me të cilat zhvillon 

veprimtarinë tregtare në Kosovë; 
b) numrin e regjistrimit të shoqërisë tregtare;  
c) adresën e zyrës së regjistruar (selisë);  
d) emrin dhe adresën e agjentit të regjistruar në atë adresë dhe – nëse agjenti i 

regjistruar është i ri, dhe pëlqimi i tij për ushtrimin e detyrës nuk është 
dorëzuar ende – edhe pëlqimin me shkrim të agjentit të ri,  

e) adresën e vendit ku shoqëria tregtare ushtron veprimtarinë e saj kryesore, 
nëse kjo adresë dallon nga zyra e regjistruar (selia);  
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f) për ndërmarrjen individuale, emrin dhe adresën e personit që është pronar 
dhe që menaxhon atë ndërmarrje;  

g) për shoqërinë kolektive, emrin dhe adresën e të gjithë ortakëve të 
përgjithshëm;  

h) për shoqërinë komandite, emrin dhe adresën e të gjithë ortakëve të 
përgjithshëm dhe të kufizuar,  

i) për shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, emrat dhe adresat e (i) bordit të 
drejtorëve, dhe (ii) të gjithë aksionarëve; dhe (iii) personave të autorizuar 
(dhe çfarëdo kufizimi në këtë autorizim);  

j) për shoqërinë aksionare, emrat dhe adresat e (i) të gjithë anëtarëve të bordit 
të drejtorëve, (ii) të gjithë aksionarëve, dhe (iii) personave të autorizuar (dhe 
çfarëdo kufizimi në këtë autorizim);  

k) për shoqërinë e huaj tregtare:  
(i) emrat dhe adresat e drejtuesve, duke përfshirë – siç është e 

zbatueshme: (A) të gjithë ortakët e përgjithshëm, menaxherët e lartë 
dhe drejtorët, dhe (B) pronarët, aksionarët ose ortakët e kufizuar që 
kanë pesë përqind (5%) ose më shumë interesa të drejtpërdrejta 
pronësore ose të votimit në shoqërinë e huaj tregtare; dhe  

(ii) vendin e themelimit; si dhe një deklaratë që dëshmon se shoqëria 
është themeluar dhe vazhdon ekzistimin sipas ligjeve të atij vendi.  

l) numrin (por jo emrat) e personave të punësuar nga shoqëria tregtare gjatë 
kohës së raportit vjetor, me kusht që nga shoqëria tregtare të mos kërkohet 
që ti azhurnoj këto të dhëna deri në kohën e raportit të ardhshëm vjetor;  

m) datën e raportit dhe një deklaratë se të gjitha të dhënat e paraqitura aty janë 
të sakta, deri në këtë datë; dhe  

n) një deklaratë se personi se personi i cili e ka nënshkruar këtë njoftim është 
“person i autorizuar” sikurse që është përcaktuar në këtë ligj, dhe se ky 
person është autorizuar për dorëzimin e njoftimit në regjistër.  

42.2. Raporti vjetor duhet të përgatitet, të datohet dhe dorëzohet në Zyrën e 
Regjistrimit ndërmjet një (1) dhe tridhjetë (30) prillit të çdo viti kalendarik.  

42.3. Asnjë autoritet publik nuk është i autorizuar që të plotësojë, ndryshojë ose 
reduktojë kërkesat për dorëzimin e raportit vjetor të parapara në paragrafin 1 të 
këtij neni.  

 
Neni 43 

Raporti i mangët vjetor ose mos-dorëzimi i raportit vjetor 
 
43.1. Nëse shoqëria tregtare dorëzon një raport vjetor i cili nuk përmban të gjitha 

informatat e kërkuara nga paragrafi 1 i nenit 42 të këtij ligji, ose nëse shoqëria 
tregtare nuk e dorëzon raportin vjetor brenda afatit të paraparë në paragrafin 2 te 
nenit 42, drejtori duhet që menjëherë dhe sipas nenit 24 të këtij ligji të nxjerrë 
dhe t’i dërgojë shoqërisë tregtare, një “Njoftim për çregjistrim të mundshëm” me 
të cilin shoqëria tregtare njoftohet: 
a) për ndërmarrjen individuale ose shoqërinë kolektive, se do të çregjistrohet 

nëse nuk e dorëzon raportin vjetor ose nëse nuk i korrigjon mangësitë në 
raportin e dorëzuar vjetor;  
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b) se nëse çregjistrohet, atëherë do t’i duhet që ta ndërpresë veprimtarinë 
tregtare në Kosovë dhe në dosjen e saj në Zyrën e Regjistrimit do të 
evidentohet si e “çregjistruar”;  

c) nëse njoftimi ka të bëjë me mangësi të raportit vjetor i cili tashmë është 
dorëzuar, njoftimi duhet të përshkruajë secilën nga këto mangësi dhe duhet 
t’i referohet kërkesave specifike të paragrafit 1 të nenit 42 të këtij ligji që 
nuk është plotësuar;  

d) se i ka gjashtëdhjetë (60) ditë nga pranimi i këtij njoftimi, për të dorëzuar 
raportin vjetor ose korrigjimet e mangësive në raportin vjetor tashmë të 
dorëzuar;  

e) për kompaninë ose shoqërinë komandite, njoftimi duhet qartë t’a informojë 
shoqërinë tregtare se ajo mund të vihet në likuidim sipas paragrafit 1 të nenit 
229 të këtij ligji dhe së kjo do të rezultojë në përfundimin e ekzistimit të saj 
si person juridik.  

43.2. Nëse shoqëria tregtare nuk arrin që të përgjigjet me kohë ose në mënyrë të 
rregullt, brenda afatit të paraparë prej gjashtëdhjetë (60) ditësh, ndaj njoftimit të 
nxjerrë dhe dorëzuar sipas paragrafit 1 të këtij neni, Udhëheqësi i Zyrës së 
Regjistrimit duhet që menjëherë të nxjerrë dhe t’i dorëzojë shoqërisë tregtare 
“Njoftimin për Çregjistrim” sipas nenit 24 të këtij ligji, ku informohet shoqëria 
tregtare: 
a) se është çregjistruar për shkak të mos-përgjigjes me kohë dhe në mënyrë të 

rregullt ndaj “Njoftimit për Çregjistrim të Mundshëm;”  
b) se menjëherë duhet të ndërpresë veprimtarinë e saj tregtare në Kosovë;  
c) nëse shoqëria përkatëse tregtare është kompani apo shoqëri komandite, 

njoftimi duhet ta informojë shoqërinë tregtare se, nga aspekti ligjor mund të 
vihet në likuidim të detyruar nga ndonjë kreditor dhe do të vihet në likuidim 
të tillë brenda njëqindetetëdhjetë (180) ditëve nga njoftimi për çregjistrim.  

43.3. Çregjistrimi i ndërmarrjes individuale hyn në fuqi menjëherë pas dorëzimit të 
njoftimit të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni. Shoqëria përkatëse tregtare 
duhet të ndërpresë veprimtarinë e saj tregtare në mesnatë të asaj dite.  

43.4. Menjëherë pasi që Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit ta ketë nxjerrë dhe 
dorëzuar Njoftimin për Çregjistrim të shoqërisë tregtare, ai/ajo duhet (i) ta 
evidentojë një kopje të njoftimit në dosjen e shoqërisë tregtare në Zyrën e 
Regjistrimit si dhe një indikacion se Ndërmarrja Individuale apo Shoqëria 
Kolektive është “çregjistruar” në ueb faqen publike të Zyrën për Regjistrime, 
dhe (ii) të sigurojë që një kopje e njoftimit të publikohet – në gjuhët zyrtare– në 
së paku dy gazeta me qarkullim te madh në Kosovë. Udhëheqësi i Zyrës së 
Regjistrimit duhet të sigurojë që kushti për publikimin e njoftimit të përmbushet 
brenda pesë (5) ditëve nga nxjerrja e Njoftimit për Çregjistrimin e shoqërisë 
tregtare sipas nenit 24 të këtij ligji.  

43.5. Nëse shoqëria tregtare është shoqëri komandite ose kompani, atëherë me 
kërkesën e një pale të interesuar të parashtruar në gjykatë ajo duhet ta përmbyllë 
veprimtarinë dhe të likuidohet në bazë të procedurës gjyqësore sikurse është 
paraparë në nenet 118 ose 227 të këtij ligji. Pas dërgimit të njoftimi për 
çregjistrim, shoqëria komandite ose kompania mund të ndërmerr vetëm ato masa 
që janë të nevojshme për përmbylljen e veprimtarisë, por nuk mund të 
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angazhohet në veprimtari të tjera tregtare. Në të gjitha komunikimet ose 
korrespondencën me palë të treta, Kompania apo Shoqëria Komandite duhet ta 
identifikoj veten se është “në likuidim”.  

43.6. Secili person i cili, pas datës së dorëzimit të Njoftimit për Çregjistrim, e shtyn 
shoqërinë tregtare që të angazhohet në veprimtari apo i cili e shfrytëzon emrin 
zyrtar ose tregtar të shoqërisë tregtare për ushtrimin e një veprimtarie tregtare, 
(i) është personalisht përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet që rrjedhin si 
rezultat i kësaj veprimtarie tregtare, dhe (ii) është subjekt i gjobave 
administrative për ushtrimin e kësaj veprimtarie, në shumën e përcaktuar nga 
Ministri, sipas paragrafit 4 të nenit 3 të këtij ligji.  

43.7. Shoqëria tregtare e çregjistruar sipas këtij neni, mund të ri-regjistrohet sërish nga 
Zyra e Regjistrimit brenda njëqindetetëdhjetë (180) ditëve nga data e 
çregjistrimit, nëse kjo shoqëri dorëzon në Zyrën e Regjistrimit përmes një 
personi që më parë ishte i autorizuar (i) një kërkesë për ri-regjistrim si dhe të 
gjitha raportet dhe dokumentet e tjera të vonuara, dhe (ii) i paguan të gjitha 
taksat dhe shumat e tjera të maturuara si dhe tarifat e mundshme për ri-
regjistrimi të vendosura nga Ministri sipas paragrafit 1 të nenit 12 të këtij ligji.  

43.8. Pas ri-regjistrimit, shoqëria tregtare konsiderohet se ka vazhduar ekzistimin dhe 
se ka vazhduar me ekzistimin e saj pa ndërprerje duke filluar nga data e 
çregjistrimit. Në raste të tilla, shoqëria tregtare konsiderohet se i ka pranuar dhe 
i ka marrë përsipër të gjitha borxhet dhe detyrimet që janë bërë ose ndërmarrë 
nga ajo, ose një person i autorizuar nga ajo, gjatë periudhës sa ishte e 
çregjistruar. Sidoqoftë, cilido person i cili e ka shtyrë shoqërinë tregtare që të 
angazhohet në veprimtari gjatë periudhës së çregjistrimit ose ka shfrytëzuar një 
emër tregtar të shoqërisë tregtare për këtë veprimtari tregtare, atëherë ky person 
është subjekt i gjobave administrative të përcaktuara nga Ministri sipas 
paragrafit 4 të nenit 3 të këtij ligji.  

43.9. Çregjistrimi nuk e shkarkon ose liron shoqërinë tregtare nga përgjegjësitë ndaj 
palëve të treta të cilat kanë lindur para njoftimit për çregjistrim.  

 
KREU XIII 

Regjistrimi i Emrave Tregtar 
 

Neni 44 
Regjistrimi i Detyrueshëm i Emrit Tregtar 

 
44.1. Përveç sikur që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, shoqëria tregtare 

nuk mund të angazhohet në veprimtari tregtare me një emër tjetër tregtar nga 
emri zyrtar i regjistruar në Zyrën e Regjistrimit.  

44.2. Shoqëria e regjistruar tregtare ose shoqëria e huaj tregtare, por jo ndërmarrja 
individuale mund të shfrytëzojnë një emër tjetër tregtar i cili është i ndryshëm 
nga emri i regjistruar zyrtar, nëse Zyra e Regjistrimit autorizon shfrytëzimin dhe 
regjistron këtë emër tregtar në pajtim me dispozitat e këtij Kreu.  
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Neni 45 
Dorëzimi i Kërkesës për Regjistrimin e Emrit Tregtar 

 
45.1. Nëse një shoqëri tregtare, përveç ndërmarrjes individuale, dëshiron të 

angazhohet në veprimtari tregtare me shfrytëzimin e një emri tregtar që është i 
ndryshëm nga emri i saj zyrtar, kjo shoqëri duhet të dorëzojë në Zyrën e 
Regjistrimit një kërkesë për regjistrimin e emrit tregtar. Kërkesa e lartpërmendur 
përmban këto të dhëna: 
a) emrin zyrtar të shoqërisë së regjistruar tregtare dhe numrin e regjistrimit;  
b) emrin e kërkuar tregtar që do të shfrytëzohet;  
c) një deklaratë që vërteton se kërkesa është dorëzuar nga shoqëria tregtare në 

pajtim me (i) këtë ligj, dhe (ii) rregulloret, marrëveshjen e shoqërisë dhe/ose 
dokumentet e qeverisjes së brendshme të shoqërisë tregtare;  

d) një deklaratë që vërteton se personi që nënshkruan dhe dorëzon njoftimin në 
fjalë është “person i autorizuar” sikur që është përcaktuar në këtë ligj dhe se 
personi është i autorizuar për nënshkrimin dhe dorëzimin e kërkesës në 
Zyrën e Regjistrimit.  

45.2. Nëse kërkesa ka të bëjë me një emër tregtar i cili aktualisht është i regjistruar 
ose i rezervuar nga një person ose shoqëri tjetër tregtare, ose një markë tregtare 
në pronësi ose te licencuar nga një person ose shoqëri tjetër tregtare, kërkesës 
duhet t’i bashkëngjitet edhe pëlqimin me shkrim i këtij personi ose shoqërie. 

 
Neni 46 

Certifikata e Regjistrimit të Emrit Tregtar 
 
46.1. Pas pranimit të kërkesës së paraparë në nenin 45 të këtij ligji, Zyra e Regjistrimit 

lëshon Certifikatën e Regjistrimit të Emrit Tregtar dhe i’a dorëzon atë paraqitësit 
të kërkesës. Kjo zyrë mund të refuzojë lëshimin e kësaj certifikate vetëm nëse 
konstaton se emri i kërkuar tregtar aktualisht është i rezervuar ose i regjistruar 
në Zyrën e Regjistrimit nga një person ose shoqëri tjetër tregtare i cili nuk e 
lejon shfrytëzimin e emrit nga paraqitësi i kërkesës.  

46.2. Varësisht nga paragrafi 3 i këtij neni, lëshimi i Certifikatës së Regjistrimit të 
Emrit Tregtar është dëshmi e mjaftueshme se emri tregtar është regjistruar në 
Zyrën e Regjistrimit për shfrytëzim ekskluziv nga paraqitësi i kërkesës, e cila 
hyn në fuqi në ditën e lëshimit të certifikatës.  

46.3. Regjistrimi i emrit tregtar në Zyrën e Regjistrimit nuk krijon çfarëdo të drejta 
mbi marka tregtare lidhur me këtë emër tregtar. Nëse Zyra e Patentave dhe 
Markave Tregtare të Kosovës ose gjykata vendos se emri tregtar i cili është 
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit shkel një markë tregtare që është në pronësi 
ose që shfrytëzohet ligjërisht nga një person ose shoqëri, atëherë kjo zyrë duhet 
– pas pranimit të njoftimit formal me shkrim mbi këtë vendim – menjëherë ta 
revokojë Certifikatën e Regjistrimit të Emrit Tregtar.  

46.4. Shoqëria tregtare që ka regjistruar një emër tregtar, ka përparësi ligjore në lidhje 
me shfrytëzimin e emrit kundrejt të gjithë shfrytëzuesve pasardhës që nuk e kanë 
bërë regjistrimin. Shoqëria tregtare mund të shfrytëzojë këtë përparësi ligjore 
përmes dorëzimit të një ankese në Gjykatë, me të cilën kërkohet që gjykata të 
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nxjerrë urdhër për ndalim-shfrytëzimin e emrit nga të tjerët. Kjo përparësi 
ligjore dhe e drejta për të kërkuar nxjerrjen e urdhrit nga Gjykata, nuk zbatohet 
kundër një pronari ose shfrytëzuesi të ligjshëm të një marke tregtare të cilën e 
shkel emri i regjistruar tregtar.  

 
Neni 47 

Kohëzgjatja dhe Vazhdimi i Regjistrimit të Emrit Tregtar 
 
47.1. Regjistrimi i emrit tregtar është i vlefshëm për një periudhë kohore prej tri (3) 

vitesh nga hyrja në fuqi e Certifikatës së Regjistrimit për atë emër tregtar. 
Shfrytëzuesi i regjistruar mund të vazhdojë regjistrimin përmes paraqitjes së një 
kërkese për vazhdim në Zyrën e Regjistrimit. Kërkesa për vazhdimin e tillë 
përmban të dhënat e njëjta si ato që kërkohen nga paragrafi 1 i nenit 45 të këtij 
ligji dhe në të duhet të ceket se kërkesa vlen për vazhdimin e një regjistrimi 
ekzistues. Vazhdimi vlen për pesë (5) vite.  

47.2. Kërkesa për vazhdim duhet të dorëzohet jo më shumë se nëntëdhjetë (90) ditë 
para skadimit të regjistrimit ekzistues. Dorëzimi i kërkesës për vazhdim në 
pajtim me paragrafin 1 të këtij neni automatikisht bën vazhdimin e regjistrimit 
për një periudhë të re pesë vjeçare që fillon në ditën e skadimit të regjistrimit 
paraprak.  

47.3. Nëse regjistrimi i një emri tregtar skadon në nëntëdhjetë (90) ditët e ardhshme, 
Zyra e Regjistrimit duhet menjëherë t’i dërgojë shoqërisë përkatëse tregtare një 
njoftim me shkrim me të cilin (i) e njofton shoqërinë tregtare për skadimin e 
afërt të afatit dhe (ii) njofton shoqërinë tregtare mbi të drejtën e saj për vazhdim 
sipas këtij neni.  

 
PJESA III 

NDËRMARRJA INDIVIDUALE 
 

Neni 48 
Përgjegjësia e Pakufizuar, nuk është Person Juridik 

 
48.1. Personi i cili është pronar i një ndërmarrje individuale, qoftë të regjistruar apo të 

pa regjistruar, ka përgjegjësi të pakufizuar personale për të gjitha borxhet dhe 
detyrimet tjera të shkaktuara, ose të imponuara nga një ligj ose kontratë, në një 
ndërmarrje individuale. Kjo përgjegjësi është e pa-kufizuar dhe përfshin tërë 
pronën dhe asetet e çfarëdo lloji që janë në pronësi të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë të këtij personi, pavarësisht nga fakti se nëse prona/asetet e tilla 
shfrytëzohen për qëllime afariste, personale apo shtëpiake.  

48.2. Në një procedurë gjyqësore, të arbitrazhit, falimentimit ose të përmbarimit të 
vendimit gjyqësor, asnjë gjykatë ose organ i arbitrazhit nuk është i autorizuar të 
tentojë për ta kufizuar përgjegjësinë e personit i cili udhëheq me ndërmarrjen 
individuale. Pa kufizuar përgjithësinë e ndalesës së mësipërme, posaçërisht është 
e ndaluar që një gjykatë ose organ arbitrazhi të mbrojë ose të përpiqet të mbrojë 
nga kjo përgjegjësi çfarëdo prone apo aseti që është në pronësi të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë të këtij personi. 
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48.3. Si përjashtim i kufizuar i paragrafit 2 të këtij neni, gjykata apo organi i 
arbitrazhit mund të mbrojnë asetet ose pronën nga kjo përgjegjësi vetëm nëse, 
dhe vetëm deri në masën, nëse: (i) kontrata e cila e ka krijuar këtë përgjegjësi 
shprehimisht e përjashton nga përgjegjësia pronën ose asetet; (ii) personi ose 
shoqëria që ka pretendime është pajtuar që këto asetet ose prona të mos i 
nënshtrohen pretendimeve të tij, ose (iii) një akt themelor normativ për 
përmbarimin e vendimeve gjyqësore ose për falimentim, shprehimisht i lejon 
gjykatës ose organit të arbitrazhit që të mbrojë pronën ose asetet e caktuara nga 
kjo përgjegjësi.  

48.4. Prona ose asetet konsiderohen se janë në pronësi të tërthortë (indirekte) të një 
personi i cili udhëheq me ndërmarrjen individuale nëse: (i) ky personi ka 
mundësi që të kontrollojë shfrytëzimin dhe disponimin e këtyre pronave ose 
aseteve, dhe (ii) ka dëshmi të mjaftueshme për të konkluduar se një person ose 
shoqëri tjetër është emëruar formalisht si pronar kryesor me qëllim të mbrojtjes 
së pronës ose aseteve nga përgjegjësia e personit që menaxhon ndërmarrjen 
individuale.  

48.5. Ndërmarrja individuale nuk është person juridik. Pavarësisht nga kjo, ajo mund 
të lidhë kontratë, të posedojë pronë, të ushtrojë padi dhe të jetë e paditur, në 
emrin e saj apo të pronarit.  

 
PJESA IV 

SHOQËRIA KOLEKTIVE 
 

Neni 49 
Natyra e Shoqërisë Kolektive 

 
49.1. Shoqëria Kolektive është shoqëri tregtare e cila themelohet ose (i) përmes 

regjistrimit sipas këtij ligji, ose (ii) si pasojë e ligjit. Në rastin e fundit, shoqëria 
kolektive në kuptim të ligjit themelohet kur dy apo më shumë persona dhe/ose 
shoqëri bashkëpunojnë në ushtrimin e veprimtarive tregtare, pavarësisht nga ajo 
se a vendoset ky bashkëpunim në bazë të një kontrate të shkruar, marrëveshje 
gojore apo mirëkuptim.  

49.2. Nëse shoqëria kolektive themelohet përmes regjistrimit, ortakët e përgjithshëm 
janë personat dhe/ose shoqëritë e përcaktuara si ortak të përgjithshëm në 
memorandumin e shoqërisë kolektive dhe marrëveshjen e të njëjtës, nëse ajo 
ekziston.  

49.3. Nëse shoqëria kolektive është themeluar në bazë të ligjit, personat dhe/ose 
shoqëritë të cilat bashkëpunojnë në ushtrimin e veprimtarisë tregtare, janë ortakë 
të përgjithshëm të shoqërisë.  

49.4. Shoqëria kolektive nuk është person juridik. Pavarësisht nga kjo, ajo mund të 
lidhë kontratë, të posedojë pronë, të ushtrojë padi dhe të jetë e paditur, në emrin 
e saj.  
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Neni 50 
Natyra e Interesit në Shoqërinë Kolektive 

 
Interesi i një ortaku të përgjithshëm në shoqërinë kolektive: (i) përfshin të drejtën e 
ndarjes së fitimit dhe shpërndarjes, si dhe të drejtat e tjera të ortakut të përgjithshëm, 
dhe (ii) përfshin të drejtat dhe detyrimet e ortakut të përgjithshëm, të përcaktuara të 
gjitha në këtë Pjesë. 
 

Neni 51 
Numri i Ortakëve të Përgjithshëm 

 
Shoqëria kolektive mund të ketë dy ose më shumë persona dhe/ose shoqëri, duke 
përfshirë shoqëri tregtare, si ortak të përgjithshëm. 
 

Neni 52 
Parimi i Përgjegjësisë 

 
52.1. Secili ortak i përgjithshëm – dhe të gjithë ortakët e përgjithshëm janë - 

bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet tjera 
të cilat janë krijuar ose janë imponuar me ligj ose kontratë në shoqërinë 
kolektive. Kjo përgjegjësi është e pakufizuar dhe përfshin të gjithë pasurinë dhe 
asetet e çfarëdo lloji që janë në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një 
ortaku të përgjithshëm, pavarësisht nëse pasuria apo asetet shfrytëzohen për 
qëllime afariste, personale, shtëpiake apo familjare. Të gjithë ortakët e 
përgjithshëm janë gjithashtu bashkërisht dhe personalisht, pa kufizim, përgjegjës 
për të siguruar respektimin e të gjitha detyrimeve juridike dhe rregullative që 
dalin sipas ligjit të zbatueshëm në Kosovë, duke përfshirë edhe këtë ligj.  

52.2. Personi ose shoqëria që pranohet si ortak i përgjithshëm në një shoqëri 
ekzistuese kolektive merr mbi vete përgjegjësi të përbashkët dhe personale për 
të gjitha borxhet dhe detyrimet e shoqërisë kolektive, duke përfshire edhe 
obligimet paraprake, në shkallën e njëjtë sikur të gjithë ortakët ekzistues.  

52.3. Nëse një marrëveshje ndërmjet ortakëve të përgjithshëm përmban dispozita që 
janë në kundërshtim me rregullat e vendosura në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, 
këto dispozita nuk do të ndikojnë në të drejtat e një pale të tretë, përveç nëse 
pala e tretë shprehimisht pajtohet ndryshe. Sidoqoftë, marrëveshja dhe dispozitat 
në fjalë, janë të vlefshme dhe zbatohen për të gjithë ortakët e përgjithshëm.  

52.4. Në procedurën gjyqësore, të arbitrazhit, të falimentimit ose gjatë përmbarimit të 
një vendimi gjyqësor, asnjë gjykatë ose organ i arbitrazhit nuk është i autorizuar 
që të kufizojë ose të përpiqet të kufizojë përgjegjësinë e ortakëve të 
përgjithshëm për borxhet dhe detyrimet e tyre ndaj shoqërisë kolektive. Pa 
kufizuar zbatueshmërinë e përgjithshme të ndalesës së mësipërme, asnjë gjykatë 
ose organ i arbitrazhit nuk është i autorizuar që të mbrojë ose të përpiqet të 
mbrojë nga borxhet dhe detyrimet ndonjë pronë ose aset të çfarëdo lloji që është 
në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një ortaku të përgjithshëm.  

52.5. Si përjashtim kufizuar i paragrafit 4 të këtij neni, gjykata ose organi i arbitrazhit 
mund ta mbrojë këtë pronë ose këto asete nga përgjegjësia vetëm nëse, dhe 



 
Ligji Nr. 02/L-133 për shoqëritë tregtare 

 567 

vetëm deri në atë masë sa: (i) kontrata e cila e ka krijuar këtë përgjegjësi 
shprehimisht e përjashton nga përgjegjësia pronën ose asetet; (ii) personi ose 
shoqëria që ka pretendime është pajtuar që këto asetet ose prona të mos i 
nënshtrohen pretendimeve të tij, ose (iii) një akt themelor normativ për 
përmbarimin e vendimeve gjyqësore ose për falimentim, shprehimisht i lejon 
gjykatës ose organit të arbitrazhit që të mbrojë pronën ose asetet e caktuara nga 
kjo përgjegjësi.  

52.6. Nëse personi ose shoqëria fiton procesin gjyqësor kundër një shoqërie kolektive, 
vendimi i gjykatës është i detyrueshëm dhe mund të përmbarohet kundër (i) 
pronës dhe aseteve të shoqërisë kolektive dhe/ose (ii) pronës dhe aseteve të 
cilitdo dhe/ose të gjithë ortakëve të përgjithshëm.  

52.7. Prona ose asetet konsiderohet se janë në pronësi të tërthortë (indirekte) të një 
ortaku të përgjithshëm nëse (i) ortaku i përgjithshëm ka mundësi të kontrollojë 
shfrytëzimin ose të disponojë me këtë pronë ose këto asete, dhe (ii) ka arsye të 
mjaftueshme për të konkluduar se një person ose shoqëri tjetër është emëruar 
formalisht si pronar, me qëllim të mbrojtjes së pronës ose aseteve nga 
përgjegjësia e ortakut të përgjithshëm. 

 
Neni 53 

Regjistrimi i Emrave Tregtar 
 
Shoqëria kolektive duhet t’i regjistrojë në Zyrën e Regjistrimit të gjithë emrat tregtar që 
shfrytëzon gjatë ushtrimit të veprimtarisë tregtare, sipas Kreut 12, Pjesa II e këtij ligji. 
 

Neni 54 
Llojet e Kontributeve 

 
Kontributi i ortakut të përgjithshëm në shoqëri kolektive mund të bëhet (i) në të holla 
ose pasuri tjetër materiale (e prekshme) ose jo-materiale (e paprekshme), punë ose 
shërbime që tashmë janë kryer ose siguruar për shoqërinë kolektive, ose (ii) në formë të 
detyrimit ligjor për ofrimin e të hollave, pasurisë apo për kryerjen e punëve ose 
shërbimeve për shoqërinë kolektive në të ardhmen. Vlera e kontributeve jo-monetare 
përcaktohet nga ortakët e përgjithshëm në përputhje me dispozitat përkatëse të 
marrëveshjes së shoqërisë kolektive. 
 

Neni 55 
Marrëveshja e Shoqërisë Kolektive 

 
55.1. Të gjithë ortakët e përgjithshëm të shoqërisë kolektive munden, por nuk janë të 

detyruar, që të marrin pjesë në marrëveshjen e shoqërisë kolektive. Personi ose 
shoqëria që nuk është palë në marrëveshjen kolektive, qoftë me shkrim ose 
gojarisht, nuk detyrohet nga marrëveshja.  

55.2. Varësisht nga përjashtimi i paraparë në paragrafin 3 të këtij neni, ortakët e 
përgjithshëm që janë palë në marrëveshjen e shoqërisë kolektive munden që në 
marrëveshjen e tyre të përfshijnë ose ndryshojnë cilëndo nga dispozitat e kësaj 
Pjese të cilat i rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet ortakëve të përgjithshëm. Në 
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rast të konfliktit ndërmjet dispozitave të kësaj Pjese dhe një dispozite të 
marrëveshjes së shoqërisë kolektive, dispozita në marrëveshje do të jetë 
mbizotëruese.  

55.3. Asnjëra nga dispozitat e marrëveshjes së shoqërisë kolektive nuk mund të (i) 
eliminojë ose zvogëlojë të drejtat dhe detyrimet e parapara në nenin 60 të këtij 
ligji, ose (ii) t’i kufizojë apo pengojë në çfarëdo mënyre, të drejtat e një kreditori 
ose një pale të tretë kundrejt shoqërisë kolektive ose një ortaku të përgjithshëm. 
Të gjitha dispozitat e marrëveshjes së shoqërisë kolektive që shkelin këtë 
paragraf janë të pavlefshme dhe të pa zbatueshme.  

 
Neni 56 

Fitimet, humbjet, alokimet dhe shprëndarja 
 
56.1. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, të gjithë 

ortakët e përgjithshëm kanë të drejtë në një ndarje të barabartë të të gjitha 
fitimeve, humbjeve, alokimeve dhe shpërndarjeve të shoqërisë kolektive.  

56.2. Brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga përfundimi i çdo viti kalendarik, 
shoqëria kolektive duhet që të llogarisë dhe regjistrojë të gjitha fitimet apo 
humbjet e bëra në atë vit, dhe të bëjë ndarjen e përqindjeve të fitimeve ose 
humbjeve në llogaritë e ortakëve të përgjithshëm.  

 
Neni 57 

Përgjegjësia për Humbjet 
 
57.1. Çdo ortak i përgjithshëm i shoqërisë kolektive duhet të japë kontributin e tij për 

mbulimin e barabartë të humbjeve që rrjedhin nga veprimtaria tregtare e 
shoqërisë kolektive, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e 
shoqërisë kolektive.  

57.2. Të gjithë ortakët e përgjithshëm duhet të bëjnë kontribute të barabarta për të 
mbuluar humbjet, menjëherë pasi që ato të bëhen të ditura për ta, përveç nëse 
është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive.  

57.3. Pas shpërbërjes së shoqërisë kolektive, të gjithë ortakët e përgjithshëm duhet të 
japin kontribute të barabarta për përmbushjen e kërkesave të palëve të treta dhe 
për mbulimin e humbjeve të tjera.  

 
Neni 58 

Autorizimi i Ortakut të Përgjithshëm për të Vepruar në Emër 
të Shoqërisë Kolektive 

 
58.1. Cilido veprim i një ortaku të përgjithshëm që bëhet me qëllim të ushtrimit të 

veprimtarisë së zakonshme tregtare të shoqërisë kolektive e detyron shoqërinë 
kolektive dhe ortakët e tjerë të përgjithshëm. Sidoqoftë, ky rregull nuk do të 
zbatohet nëse (i) ortaku përkatës nuk është i autorizuar që të veprojë në emër të 
shoqërisë kolektive për atë çështje të caktuar, dhe (ii) personi ose shoqëria me të 
cilin ortaku ka zhvilluar atë veprimtari ka qenë në dijeni se ortakut në fjalë i 
mungon autorizimi i nevojshëm. 
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58.2. Cilido veprim i një ortaku të përgjithshëm që nuk bëhet me qëllim të ushtrimit të 
veprimtarisë normale dhe të zakonshme të shoqërisë kolektive, nuk do ta 
detyrojë shoqërinë kolektive ose ortakët tjerë, përveç nëse ky veprim është 
shprehimisht i autorizuar nga ortakët e tjerë të përgjithshëm. 

 
Neni 59 

Qeverisja dhe Menaxhimi 
 
59.1. Të drejtat e ortakëve të përgjithshëm në votim dhe menaxhim të shoqërisë 

kolektive janë të barabarta, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në 
marrëveshjen e shoqërisë kolektive.  

59.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, 
vendimet e shoqërisë kolektive merren me shumicë votash; përveç në rasteve më 
poshtë kur kërkohet vota pohuese e të gjithë ortakëve të përgjithshëm:  
a) miratimi i ndryshimeve dhe plotësimeve për marrëveshjen e shoqërisë 

kolektive;  
b) shpërndarja (distribuimi);  
c) pranimi i një ortaku të ri; dhe  
d) vendimi për shpërbërjen ose likuidimin e shoqërisë, shitjen e aseteve të saj 

në masë substanciale, ose ndryshimin e natyrës së veprimtarisë tregtare.  
59.3. Marrëveshja e shoqërisë kolektive mund të krijojë kategori të ndryshme të 

ortakëve, mund t’u japë të drejta të ndryshme në votim dhe menaxhim të 
shoqërisë, mund t’ia mohojë cilitdo ortak të drejtën e votimit në cilëndo çështje 
ose në të gjitha çështjet, dhe mund të kërkojë nivele tjera të votimit përveç atyre 
me shumicë votash ose votim unanim për vendosjen e një çështje.  

59.4. Votimi i ortakëve mund të bëhet me çfarëdo metode e cila ju siguron të gjithë 
ortakëve njoftim të arsyeshëm mbi votën dhe mbi çështjen për të cilën votohet.  

59.5. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, 
ortaku i përgjithshëm mund të i’a transferojë (bartë) interesin e tij (duke 
përfshitë të drejtën për pjesëmarrje në fitimet dhe shpërndarjet e shoqërisë 
kolektive) shoqërisë kolektive, një ortaku tjetër të përgjithshëm ose 
trashëgimtarëve të tij/saj pas vdekjes. Në të gjitha rastet e tjera, ortaku i 
përgjithshëm nuk mund ta transferojë (bartë) interesin e tij pa pëlqimin e të 
gjithë ortakëve tjerë.  

 
Neni 60 

Të Drejtat dhe Detyrimet Reciproke të Ortakëve 
 
60.1. Çdo ortak i përgjithshëm është i detyruar ndaj çdo ortaku tjetër të përgjithshëm 

që (i) të shkëmbejë të dhënat financiare lidhur me veprimtarinë tregtare të 
shoqërisë, (ii) të ruajë sekretin – përveç kur zbulimi kërkohet me ligj ose vendim 
i gjykatës - të informatave sekrete afariste që kanë të bëjnë me veprimtarinë 
tregtare të shoqërisë kolektive, (iii) të veprojë gjithmonë në mirëbesim dhe në 
interes të shoqërisë kolektive lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me 
veprimtarinë tregtare të saj, dhe (iv) t’i shërbejë vetëm interesit të shoqërisë 
kolektive gjatë përfshirjes në një veprimtari ose transaksion në të cilin ortaku i 
përgjithshëm ka një interes personal.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 570 

60.2. Përveç nëse është dakorduar ndryshe me ortakët e tjerë, ortaku i përgjithshëm që 
jep dorëheqje ose largohet nga shoqëria, mbetet përgjegjës para palëve të treta 
për të gjitha borxhet dhe detyrimet e shoqërisë kolektive që janë bërë ose janë 
krijuar para datës së dorëheqjes ose largimit të tij nga shoqëria kolektive. 
Përgjegjësia ndërmjet vetë ortakëve do të zgjidhet në bazë të marrëveshjes mbi 
shoqërinë kolektive.  

60.3. Shoqëria kolektive duhet ta kompensojë ortakun e përgjithshëm për pagesat e 
bëra dhe përgjegjësinë e ndërmarrë, nëse pagesat dhe përgjegjësia e tillë është 
bërë nga ortaku i përgjithshëm (i) gjatë ushtrimit apo avancimit të veprimtarisë 
së zakonshme tregtare të shoqërisë kolektive, ose (ii) për mbrojtjen e 
veprimtarisë ose pasurisë së shoqërisë kolektive.  

 
Neni 61 

Përmbarimi i të Drejtave dhe Detyrimeve 
 
Shoqëria kolektive mund të padit një ortak për shkeljen e marrëveshjes së shoqërisë 
kolektive ose për shkeljen e detyrimeve ndaj shoqërisë të cilat i kanë shkaktuar dëm 
shoqërisë kolektive. Ortaku i përgjithshëm mund ta padisë shoqërinë kolektive ose një 
ortak tjetër për përmbarimin e të drejtave të tij që dalin nga marrëveshja e shoqërisë 
kolektive ose nga ky ligj. 
 

Neni 62 
Pasuria e Shoqërisë Kolektive 

 
62.1. Pasuria e shoqërisë kolektive përfshin paratë e gatshme (kesh) ose pasurinë 

tjetër që (i) është dhënë si kontribut nga një ortak i përgjithshëm në shoqërinë 
kolektive, (ii) pasurinë që është fituar nga asetet ekzistuese të shoqërisë 
kolektive ose si pasojë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare, dhe (iii) pasurinë e 
fituar në emër të shoqërisë kolektive ose në emrin e njërit nga ortakët e 
përgjithshëm për përfitime të shoqërisë.  

62.2. Ortaku i përgjithshëm nuk është bashkë pronar i pasurisë së shoqërisë kolektive.  
 

Neni 63 
Tërheqja e një Ortaku 

 
63.1. Ortaku i përgjithshëm mund të tërhiqet nga shoqëria kolektive në çdo kohë duke 

dorëzuar një njoftim me shkrim për të gjithë ortakëve të tjerë, por nëse tërheqja 
shkelë marrëveshjen e shoqërisë kolektive, shoqëria kolektive mund të kërkojë 
kompensim nga ortaku i përgjithshëm për shkelje të marrëveshjes.  

63.2. Ortaku i përgjithshëm që tërhiqet nga shoqëria kolektive pa bërë shkeljen e 
marrëveshjes së shoqërisë kolektive ka të drejtë në fitime, sipas marrëveshjes së 
shoqërisë kolektive. Përveç nëse marrëveshja e shoqërisë kolektive përcakton 
ndryshe, ortaku i përgjithshëm i cili tërhiqet ka të drejtë në tërheqjen e interesit 
të tij në shoqërinë kolektive brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) ditësh nga 
tërheqja. Ky detyrim është një detyrim që ka shoqëria kolektive ndaj ortakut të 
përgjithshëm i cili tërhiqet; dhe ortakët e tjerë të përgjithshëm janë bashkërisht 
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dhe personalisht përgjegjës për përmbushjen e këtij detyrimi, njëlloj sikurse 
edhe me detyrimet e tjera të shoqërisë kolektive.  

 
Neni 64 

Shpërbërja e Shoqërisë Kolektive 
 
64.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, 

shoqëria kolektive shpërbëhet pas (i) vdekjes së njërit prej ortakëve, (ii) 
shpërbërjes së njërit ortak të përgjithshëm që është shoqëri tregtare ose shoqëri 
tjetër, (iii) tërheqjes ose përjashtimin të cilitdo ortak, (iv) skadimit të afatit të 
caktuar për ekzistimin e shoqërisë kolektive, nëse ka afat të këtillë, ose (v) kur 
dhe nëse veprimtaria kryesore tregtare e shoqërisë, për të cilën shoqëria është 
themeluar, bëhet e paligjshme.  

64.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, një 
ortak i përgjithshëm konsiderohet se është tërhequr nga shoqëria kolektive nëse:  
a) ortaku i përgjithshëm nuk paguan me kohë kontributin e tij ndaj shoqërisë 

kolektive;  
b) ortaku i përgjithshëm e informon një ortak tjetër të përgjithshëm me shkrim 

se ai është tërhequr nga shoqëria kolektive;  
c) ortaku i përgjithshëm kërkon vullnetarisht mbrojtje formale juridike nga 

kreditorët e tij, ose me vendim të gjykatës është shpallur i paaftë (insolvent) 
për t’i shlyer borxhet sipas ligjit në fuqi për falimentimin ose insolvencën 
(pa-aftësi pagese); ose  

d) një ortak i përgjithshëm që është shoqëri tregtare ose tjetër përfundon së 
ekzistuari. 

64.3. Shpërbërja e shoqërisë kolektive kërkon shpërndarjen e fitimeve, nëse ka të 
këtilla, dhe pronës së ortakëve të përgjithshëm.  

64.4. Shpërbërja e shoqërisë kolektive nuk i shuan pretendimet e kreditorëve kundër 
ortakëve të përgjithshëm, dhe as që i shuan pretendimet e një ortaku të 
përgjithshëm ndaj një ortaku tjetër të përgjithshëm. Pas shpërbërjes së shoqërisë 
kolektive, të gjithë ortakët e përgjithshëm duhet ti përmbushin kushtet e 
parapara në paragrafin 3 të nenit 57 të këtij ligji.  

64.5. Nëse shoqëria kolektive duhet të shpërbëhet për shkaqet e përmendura në pikën 
(i) ose (ii) të paragrafit 1 të këtij neni, e tërë prona e shoqërisë kolektive i 
nënshtrohet procedurave ligjore të parapara me ligj për përcaktimin e 
shpërndarjes së pronës së ortakut të vdekur ose të shpërbërë; me kusht që, 
ortakët e përgjithshëm të mbetur në shoqërinë kolektive kanë të drejtë të lidhin 
marrëveshje me gjykatën ose me administratorin e aseteve të ortakut të 
përgjithshëm të vdekur ose të shpërbërë ne lidhje me (i) formimin e shoqërisë së 
re kolektive, dhe (ii) disponimin me interesin e ortakut të vdekur apo të 
shpërbërë në shoqërinë kolektive.  

 
Neni 65 

Shpërbërja dhe Likuidimi Vullnetar i Shoqërisë Kolektive 
 
65.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë kolektive, 

dhe sipas dispozitave të ligjit në fuqi mbi falimentimin, shoqëria kolektive mund 
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të shpërbëhet dhe likuidohet pas votimit me shumicën e thjeshtë të votave të 
ortakëve të përgjithshëm.  

65.2. Në raste të këtilla, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e 
shoqërisë kolektive dhe sipas dispozitave të ligjit në fuqi mbi falimentimin, 
ortakët e përgjithshëm duhet ta emërojnë një person të tretë të paanshëm i cili do 
të punojë si likuidues. Likuiduesi bëhet titullar i pasurisë së shoqërisë kolektive 
me qëllim të zbatimit të procedurës së likuidimit dhe merr për sipër të gjitha 
kompetencat e ortakëve të përgjithshëm. Likuiduesi po ashtu merr në posedim të 
gjitha librat dhe arkivin e shoqërisë kolektive.  

65.3. Brenda afatit prej njëzet e një (21) ditësh nga dita e emërimit, likuiduesi duhet 
(i) paraprakisht të shqyrtojë librat, shënimet dhe pasurinë e shoqërisë kolektive 
si dhe të gjitha pretendimet e potenciale të kreditorëve kundër shoqërisë 
kolektive, dhe (ii) paraprakisht të vendosë nëse shoqëria ishte solvente (e aftë 
për pagesë) në kohën kur ai/ajo filloi të veprojë si likuidues dhe nëse shitja e 
pasurisë së shoqërisë mund të sjellë të ardhura të mjaftueshme për përmbushjen 
e pretendimeve të vlefshme të të gjithë kreditorëve. Nëse likuiduesi konstaton se 
shoqëria ishte insolvente në kohën e emërimit të tij/saj apo se shitja e pasurisë së 
shoqërisë nuk mund të sjellë të ardhura të mjaftueshme për përmbushjen e 
pretendimeve të vlefshme të të gjithë kreditorëve, likuiduesi menjëherë e inicon 
procedurën sipas ligjit në fuqi për falimentim. Nëse likuiduesi nuk është në 
gjendje të shqyrtojë dhe të merr vendim i cili kërkohet sipas paragrafit 3 të këtij 
neni, ose nuk e bën këtë brenda afatit së caktuar, cilido kreditor ose ortak i 
përgjithshëm mund ti drejtohet gjykatës për ekzekutimin e likuidimit sipas ligjit 
në fuqi mbi falimentimin.  

65.4. Nëse likuiduesi konstaton se shoqëria ishte solvente (e aftë për pagesë) në kohën 
e emërimit të tij ose nëse shitja e pasurisë së shoqërisë kolektive mund të sjellë 
fitime të mjaftueshme për përmbushjen e kërkesave të vlefshme të të gjithë 
kreditorëve, likuiduesi duhet, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas emërimit të 
tij, të publikojë në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në dy gazeta me qarkullim të 
gjerë në Kosovë, një njoftim në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze për emërimin e 
tij si likuidues, të ngjashëm me njoftimin publik fillestar që kërkohet të 
publikohet nga likuiduesi në rastin e falimentimit; me kusht që, njoftimi të 
deklarojë shprehimisht se kreditorët e shoqërisë kolektive janë të lirë të kërkojnë 
përmbushjen e pretendimeve të tyre nga cilido dhe të gjithë ortakët e 
përgjithshëm në shoqërinë kolektive.  

65.5. Pas publikimit të njoftimit fillestar që kërkohet sipas paragrafit 4 të këtij neni, 
likuiduesi duhet të grumbullojë pasurinë e shoqërisë kolektive dhe të zbatojë 
procedurën e likuidimit në përputhje me dispozitat e aplikueshme të ligjit mbi 
falimentimin; me kusht që likuiduesi të mos ketë kompetenca (i) të shpallë një 
transaksion paraprak si të dëmshëm apo mashtrues ndaj kreditorëve, ose (ii) të 
rimarrë para ose pronë që ishte lëndë e këtij transaksioni paraprak.  
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PJESA V 
SHOQËRIA KOMANDITE 

 
Neni 66 

Natyra e Shoqërisë Komandite 
 
66.1. Shoqëria komandite është shoqëri që përbëhet nga (i) së paku një ortak i 

përgjithshëm dhe (ii) së paku një ortak i kufizuar.  
66.2. Shoqëria komandite nuk është person juridik. Pavarësisht nga kjo, ajo mund të 

lidhë kontratë, të posedojë pronë, të ushtrojë padi dhe të jetë e paditur në emrin e 
saj.  

66.3. Cilido person ose shoqëri tregtare, duke përfshirë kompaninë, mund të jetë ortak 
i përgjithshëm ose i kufizuar i shoqërisë komandite.  

66.4. Ortaku i përgjithshëm është bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për borxhet 
dhe detyrimet e shoqërisë komandite njëlloj si ortaku i përgjithshëm i një 
shoqërie kolektive sipas Pjesës IV të këtij ligji.  

66.5. Ortaku i përgjithshëm është po ashtu bashkërisht dhe personalisht përgjegjës, pa 
kurrfarë kufizimi, për të siguruar pajtimin e shoqërisë komandite dhe 
përmbushjen e detyrimeve sipas ligjeve të zbatueshme në Kosovë, duke 
përfshirë këtë ligj.  

66.6. Ortaku i kufizuar nuk është përgjegjës për borxhet ose detyrimet e tjera të 
shoqërisë komandite përveç sikurse është parapare ne nenin 71 të këtij ligji.  

66.7. Dispozitat e Pjesës IV të këtij ligji që rregullojnë shoqërinë kolektive do të 
zbatohen në mënyrë analoge edhe për shoqërinë komandite, përveç kur një 
dispozitë e kësaj Pjesë përcakton ndryshe. Nëse në relacion me shoqërinë 
komandite, shfaqet konflikt ndërmjet një dispozite të kësaj Pjese dhe një 
dispozite të Pjesës IV, atëherë dispozita e Pjesës V do të mbizotërojë.  

66.8. Kur paragrafi 7 i këtij neni kërkon ose lejon zbatimin e një dispozite të Pjesës IV 
në relacion me shoqërinë komandite: (i) të gjitha referencat në atë dispozitë ndaj 
“shoqërisë kolektive” duhet të interpretohen si “shoqëri komandite,” (ii) të gjitha 
referencat në atë dispozitë ndaj “marrëveshjes së shoqërisë kolektive” duhet të 
interpretohen si “marrëveshje e shoqërisë komandite,” dhe (iii) të gjitha 
referencat në atë dispozitë ndaj “ortakut të përgjithshëm ose “ortakut” duhet të 
interpretohen si ortaku i përgjithshëm i shoqërisë komandite.  

 
Neni 67 

Memorandumi i Shoqërisë Komandite 
 
Shoqëria komandite themelohet pas regjistrimit të memorandumit të shoqërisë 
komandite sipas nenit 31 të këtij ligji. Memorandumi i shoqërisë komandite është 
dokument mbi themelimin dhe konstituimin e shoqërisë komandite. 
 

Neni 68 
Marrëveshja e Shoqërisë Komandite 

 
Çdo shoqëri komandite duhet gjithashtu të ketë marrëveshjen e shoqërisë komandite e 
cila përmban (i) dispozita që rregullojnë menaxhimin e shoqërisë komandite dhe 
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veprimtarisë së saj tregtare, (ii) dispozita të cilat përcaktojnë dhe specifikojnë emrat 
dhe kontributet në kapitalin e shoqërisë komandite për secilin; dhe (iii) dispozita që 
rregullojnë të gjitha çështjet e tjera të cilat ortakët dëshirojnë ti përfshijnë në 
marrëveshje. Secili ortak i shoqërisë komandite është i detyruar që ta zbatojë këtë 
marrëveshje dhe në të duhet të theksojë se a e ka nënshkruar atë si ortak i përgjithshëm 
apo i kufizuar. 
 

Neni 69 
Të dhënat që shoqëria komandite duhet ti ruajë dhe ti bëjë të disponueshme 

 
69.1. Të gjitha shoqëritë komandite duhet që në çdo kohë, të mbajnë në zyrën e 

regjistruar ose në vendin e veprimtarisë kryesore tregtare: 
a) një kopje të memorandumit të shoqërisë komandite, me të gjitha ndryshimet 

dhe plotësimet e saj të cilat aktualisht janë të regjistruara në Zyrën e 
Regjistrimit;  

b) një kopje në fuqi të marrëveshjes së shoqërisë komandite me të gjitha 
ndryshimet e plotësimet e saj të cilat aktualisht janë të regjistruara në Zyrën 
e Regjistrimit;  

c) një listë në të cilët evidentohen: (i) emrat dhe adresat e secilit ortak, duke 
theksuar në secilin rast se a është ortak i përgjithshëm apo i kufizuar, (ii) 
datën kur është bërë ortak, dhe (iii) një përshkrim të të hollave, pronës ose 
artikujve tjerë me vlerë që ortaku në fjalë ka kontribuar ose është i detyruar 
ti kontribuojë shoqërisë komandite;  

d) një listë të të gjitha bartjeve, pengjeve dhe fletëngarkesave të ngarkuara në 
interesat pronësore të shoqërisë komandite ose të lejuara nga një ortak; dhe  

e) kopje të dokumenteve financiare, si vijon: (i) llogaria vjetore dhe e 
përkohshme, (ii) deklarata për të hyrat, (iii) deklarata tjera financiare, dhe 
(iv) fletëparaqitjet tatimore të shoqërisë komandite. Këto kërkesa zbatohen 
për dokumentet që kanë të bëjnë me vitin vijues, por vetëm deri në atë masë 
sa këto dokumente janë përgatitur. Këto kërkesa po ashtu zbatohen për të 
gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me secilin nga tri (3) vitet e kaluara 
kalendarike; nëse shoqëria komandite është themeluar më pak se tri (3) vite 
më parë, atëherë këto kërkesa zbatohen për të gjitha dokumentet e tilla.  

69.2. Secila shoqëri komandite duhet që t’i vejë këto të dhëna në dispozicion për 
secilin ortak dhe secilit ish-ortak për periudhën në të cilën ai ishte ortak, për 
inspektim dhe kopjim gjatë orarit të zakonshëm të punës.  

69.3. Nëse shoqëria komandite refuzon t’i lejojë një ortaku ose ish-ortaku që të marrë 
apo të inspektojë këto të dhëna, ose nëse nuk përgjigjet pas kërkesës më shkrim 
brenda pesë (5) ditëve të punës pasi që kërkesa i është dorëzuar shoqërisë 
komandite, ortaku që ka paraqitur kërkesën mund ti drejtohet gjykatës dhe të 
kërkoja nga ajo që të nxjerrë vendim për të lejuar zbulimin e të dhënave. 
Gjykata është e autorizuar të vendosë nëse paraqitësi i kërkesës ka të drejtë në 
këtë qasje si dhe është e autorizuar që të urdhërojë shoqërinë komandite që ta 
sigurojë këtë informatë.  
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Neni 70 
Kontributet e Ortakëve të Kufizuar 

 
70.1. Secili ortak i kufizuar duhet të paguaj ose të dorëzojë në tërësi kontributin e tij 

në kohën e regjistrimit të memorandumit të shoqërisë komandite.  
70.2. Ortaku i përgjithshëm është i autorizuar të paraqesë padi në emër të shoqërisë 

komandite dhe ortakëve të saj, për ta detyruar një ortak të kufizuar që të paguajë 
ose dorëzojë kontributin e tij.  

70.3. Ortaku i kufizuar i cili nuk e ka paguar ose dorëzuar kontributin e tij deri në 
datën e regjistrimit të memorandumit të shoqërisë komandite, i bart të gjitha 
shpenzimet që ka bërë shoqëria komandite apo ortakët e saj të përgjithshëm ose 
të kufizuar duke përfshirë edhe kompensimin për avokat, të bëra nga shoqëria 
komandite ose ndonjë ortak i përgjithshëm ose i kufizuar gjatë kryerjes së këtij 
detyrimi (detyrimit të ortakut të kufizuar për të paguar ose dorëzuar kontributin).  

 
Neni 71 

Kufizimi në përgjegjësinë e Ortakëve të Kufizuar 
 
71.1. Asnjë person ose shoqëri, përveç një ortaku të përgjithshëm, nuk është e 

autorizuar të veprojnë në emër të shoqërisë komandite ose ta detyrojë atë. 
71.2. Pa kufizuar zbatueshmërinë e përgjithshme paragrafit 1 të këtij neni, 

shprehimisht është paraparë se ortaku i kufizuar nuk është i autorizuar të veprojë 
në emër të shoqërisë komandite ose ta detyrojë atë. Asnjë kreditor nuk duhet të 
mbështetet në veprimet ose paraqitjet e një ortaku të kufizuar me qëllim të 
detyrimit të shoqërisë komandite.  

71.3. Nëse një ose më shumë ortak të kufizuar, bëjnë një transaksion në të cilin 
ortakët e kufizuar përpiqen, pa autorizim, ta detyrojnë shoqërinë komandite, 
atëherë transaksioni dhe detyrimi që del nga transaksioni nuk zbatohet ndaj 
shoqërisë komandite, përveç nëse ky transaksion formalisht me shkrim 
ratifikohet nga një ortak i përgjithshëm në emër të shoqërisë komandite.  

71.4. Nëse transaksioni nuk ratifikohet nga një ortak i përgjithshëm, atëherë ortakët 
përkatës të kufizuar janë personalisht përgjegjës ndaj palës tjetër për këtë 
transaksion, dhe pala tjetër nuk ka kurrfarë të drejtash apo pretendimesh ndaj 
shoqërisë komandite si rezultat i këtij transaksioni; me kusht që, pala tjetër ta 
ketë të drejtën të kërkojë kompensim nga ose të kërkojë përmbarimin nga 
shoqëria komandite nëse, por vetëm nëse, një ortak i përgjithshëm me qëllim ose 
nga neglizhenca ka bërë paraqitje të cilat kanë shkaktuar që pala tjetër me arsye 
të besojë se ortaku ose ortakët e kufizuar kanë pasur autorizim për të vepruar në 
emër të shoqërisë komandite në lidhje me transaksionin në fjalë.  

71.5. Ortakut të kufizuar i ndalohet pjesëmarrja në kontrollimin ose menaxhimin e 
veprimtarisë tregtare ose aktiviteteve të shoqërisë komandite. Megjithatë, 
shprehimisht është përcaktuar se aktivitetet në vijim nuk përbëjnë shkelje të 
ndalesës së sipër cekur:  
a) nëse është punëtor ose kontraktues i shoqërisë komandite ose një ortaku të 

përgjithshëm;  
b) nëse është ortak, pronar, menaxher, aksionar, drejtor ose zyrtarë i një ortaku 

të përgjithshëm i cili është shoqëri tregtare;  
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c) nëse voton për miratimin e një ndryshimi ose plotësimit të memorandumit 
ose marrëveshjes së shoqërisë komandite, nëse ortaku i kufizuar ka të drejtë 
vote për miratimin e këtyre ndryshimeve dhe plotësimeve;  

d) nëse voton për shpërbërjen ose jo të shoqërisë komandite, nëse ortaku i 
kufizuar ka të drejtë vote mbi këtë çështje, ose  

e) nëse ndërmerr masa për zbatimin (ekzekutimin) ose mbrojtjen e të drejtave 
të ortakëve të kufizuar.  

71.6. Ortaku i kufizuar nuk është përgjegjës për borxhet dhe detyrimet tjera të 
shoqërisë komandite. Sidoqoftë, nëse ortaku i kufizuar i shkel ndalesat e 
paragrafit 5 të këtij neni duke marrë pjesë në kontrollin ose menaxhimin e 
veprimtarisë tregtare ose aktiviteteve të shoqërisë komandite, ortaku i kufizuar 
do të jetë përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet tjera të shoqërisë 
komandite në shkallë të njëjtë sikurse ortakët e përgjithshëm. 

 
Neni 72 

Bartja (transferi) i Interesit në Shoqërinë Komandite 
 
72.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, 

ortaku i kufizuar mund ta bëjë bartjen (transferin) e interesit të tij në shoqërinë 
komandite pas miratimit të të gjithë ortakëve të përgjithshëm. Bartja e interesit 
në shoqërinë komandite përfshin edhe bartjen e të gjitha të drejtave dhe 
detyrimeve të ortakut të kufizuar.  

72.2. Nëse kërkohet në bazë të një urdhri të gjykatës, ortakët e përgjithshëm të 
shoqërisë komandite duhet të bëjnë bartjen (transferin) e interesit të ortakut të 
kufizuar në shoqërinë komandite tek një person ose shoqëri tjetër.  

72.3. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, 
me vdekjen e ortakut të kufizuar, i cili është person fizik, interesi i tij në 
shoqërinë komandite kalon te trashëgimtarët e tij/saj ligjor. Në rast të 
shpërbërjes ose likuidimit të një ortaku të kufizuar i cili është shoqëri tregtare, 
interesi i ortakut në fjalë në shoqërinë komandite bartet në përputhje me ligjin 
sipas të cilit bëhet shpërbërja e shoqërisë së tillë.  

 
Neni 73 

Pranimi i Ortakëve të Përgjithshëm Plotësues 
 
Ortakët e përgjithshëm plotësues në Shoqërinë Komandite mund të pranohen (i) në 
bazë të kushteve dhe procedurave të parapara në marrëveshjen e shoqërisë komandite 
ose, (ii) nëse marrëveshja e shoqërisë komandite nuk i përcakton kushtet dhe 
procedurat në fjalë, atëherë pas pëlqimit me shkrim të të gjithë ortakëve të 
përgjithshëm dhe të kufizuar. 
 

Neni 74 
Fitimet dhe Humbjet 

 
Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, fitimet 
do të shpërndahet dhe humbjet do të ndahen njëlloj ndërmjet ortakëve të përgjithshëm 
dhe të kufizuar, në bazë të vlerës së kontributeve të tyre përkatëse. 
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Neni 75 
Tërheqja e Ortakut të Kufizuar 

 
75.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, 

ortaku i kufizuar mund të tërhiqet nga shoqëria komandite pas dorëzimit të një 
njoftimi me shkrim të gjithë ortakëve të përgjithshëm brenda një afati prej jo më 
pak se nëntëdhjetë (90) ditësh para kohës së tërheqjes. E drejta e ortakut të 
kufizuar në shpërndarje pas tërheqjes, është njëjtë me të drejtën e një ortaku të 
përgjithshëm të shoqërisë kolektive, siç është përcaktuar në nenin nenit 63 të 
këtij ligji.  

75.2. Tërheqja e një ortaku të kufizuar nuk kërkon shpërbërjen e shoqërisë komandite, 
përveç nëse si rezultat i tërheqjes, shoqëria komandite mbetet pa ortakë të 
kufizuar.  

 
Neni 76 

Shpërbërja dhe Përmbyllja e Veprimtarisë 
 
76.1. Shoqëria komandite mund të vazhdojë veprimtarinë përderisa së paku një ortak i 

përgjithshëm dhe një ortak i kufizuar mbeten në shoqërinë komandite. Përveç 
nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, ortaku i 
kufizuar nuk është i autorizuar ta bëjë shpërbërjen e shoqërisë komandite.  

76.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë komandite, 
gjatë likuidimit të aseteve të shoqërisë komandite, neto astet e shoqërisë 
komandite u shpërndahet në mënyrë të barabartë ortakëve të kufizuar dhe atyre 
të përgjithshëm.  

 
Neni 77 

Shkaqet e Shpërbërjes dhe Përmbylljes së Veprimtarisë 
 
Shoqëria komandite e ndërprenë veprimtarinë tregtare dhe duhet të shpërbëhet, për këto 
shkaqe: 

a) pas skadimit të afatit ose kohëzgjatjes së shoqërisë komandite, nëse afati ose 
kohëzgjatja janë përcaktuar në memorandumin e shoqërisë;  

b) në rast të ndonjë ngjarje tjetër të specifikuar në memorandumin ose 
marrëveshjen e shoqërisë komandite, si ngjarje që kërkon shpërbërjen e 
shoqërisë komandite ose ndërprerjen e statusit të saj si shoqëri komandite;  

c) pas një vendimi të ortakëve për shpërbërjen e shoqërisë, në përputhje me 
marrëveshjen e shoqërisë komandite;  

d) pas nxjerrjes dhe dorëzimit nga Udhëheqësi i Zyrës së Regjistrimit, të 
njoftimit për çregjistrimin e shoqërisë komandite, sipas nenit 43 të këtij 
ligji;  

e) pas nxjerrjes së një vendimi gjyqësor për shpërbërjen dhe/ose ndërprerjen e 
statusit të shoqërisë komandite;  

f) pas një vendimi të gjykatës për falimentim, në bazë të ligjit mbi 
falimentimin me të cilin shoqëria komandite shpallet e falimentuar dhe 
kërkohet shpërbërja e saj.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 578 

PJESA VI 
SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR 

 
KREU I 

Dispozitat e Përgjithshme 
 

Neni 78 
Natyra e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar dhe e Interesit Pronësor 

 
78.1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është person juridik e cila është juridikisht e 

ndarë edhe e dallueshme nga pronarët. Një pronar i shoqërisë me përgjegjësi të 
kufizuar nuk është bashkë-pronar dhe nuk disponon me interes të 
transferueshëm në pronën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.  

78.2. Interesat pronësore në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar janë njësitë në bazë 
të të cilave bëhet ndarja e pronësisë në shoqëri.  

78.3. Një interes pronësor në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar është pronë 
personale e pronarit dhe mund të bartet pjesërisht ose në tërësi, varësisht nga 
kufizimet e parapara në këtë ligji dhe kufizimet e tjera të përcaktuara në 
marrëveshjen e shoqërisë.  

78.4. Një interes pronësor mundet, por nuk është e detyrueshme, që të provohet me 
certifikatë dhe mund të quhet “aksion”. Në statutin ose marrëveshjen e shoqërisë 
mund të parashihet që interesat pronësore ose aksionet në shoqëri të provohen 
përmes certifikatave të lëshuara nga shoqëria.  

 
Neni 79 

Kapitali Themeltar 
 
79.1. Kapitali themeltar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar duhet të jetë së paku 

1.000 Euro.  
79.2. Kapitali themeltar duhet ti paguhet shoqërisë brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh 

nga dita e regjistrimit. Shoqëria duhet ti dërgojë Zyrës së Regjistrimit dëshmi të 
mjaftueshme mbi pagesën brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh. Një deklaratë e 
bankare do të mjaftoj për këtë qëllim ose në rast të ndonjë kontributit jo-
monetar, prova e bartjes së asetit, siç mund të jetë marrëveshja e bartjes së asetit.  

79.3. Nëse shoqëria nuk siguron provat e nevojshme me kohë në Zyrën e Regjistrimit, 
kjo zyrë është i autorizuar që të zhvillojë procedurat mbi çregjistrimin nga Zyra 
e Regjistrimit, dhe nëse ndërmerr këto masa ai duhet t’ia dorëzojë shoqërisë 
njoftimin për Çregjistrim. Në raste të këtilla, Zyra e Regjistrimit nuk i kthen 
tarifat e paguara për regjistrim.  

79.4. Përderisa shoqëria të dorëzoj në afat tek Zyra e Regjistrimit dëshminë mbi 
pagesën e kapitalit themeltar, shoqëria nuk mund të angazhohet në veprimtari 
tregtare në Kosovë. Personi që vepron në emër të shoqërisë pas regjistrimit por 
para dorëzimit të dëshmive në fjalë në këtë zyrë është bashkërisht dhe 
personalisht përgjegjës për pretendimet dhe detyrimet që lindin si pasojë e 
veprimeve të tilla, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga palët e treta. Pasi që 
shoqëria t’i ketë siguruar Zyrës së Regjistrimit dëshmi mbi pagimin e kapitalit 
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themeltar, shoqëria mund të marrë përsipër përgjegjësinë për pretendimet dhe 
detyrimet e tilla; në raste të këtilla, shoqëria është e vetmja palë përgjegjëse për 
pretendimet dhe detyrimet.  

79.5. Propozimet për rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar, nuk do të hyjnë në 
fuqi përderisa të bëhet ndryshimi i statutit të shoqërisë të arkivuar në Zyrën e 
Regjistrimit, për të pasqyruar rritjen ose zvogëlimin e tillë, me kusht që, kapitali 
themeltar të mos zbritet nën 1.000 Euro, dhe me kusht që të gjitha ndryshimet e 
propozuara në statut për rritjen e kapitalit themeltar, të përcillen me dëshmi të 
mjaftueshme mbi pagimin e shumës së rritur të kapitalit themeltar. 

 
Neni 80 

Parimi i Përgjegjësisë 
 
80.1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është përgjegjëse për të gjitha borxhet e saj 

dhe detyrimet tjera me tërë asetet duke përfshirë edhe kapitalin themeltar.  
80.2. Një pronar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar nuk është përgjegjës për 

borxhet ose detyrimet e shoqërisë vetëm për arsye se është pronar.  
 

Neni 81 
Përgjegjësia për Veprimet e Themeluesve Para Zyrës së Regjistrimit 

 
Nëse një ose më shumë themelues dhe/ose persona tjerë ndërmarrin veprim në emër të 
shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar para regjistrimit të saj (duke përfshirë por pa u 
kufizuar në, hapjen e xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, 
lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen e detyrimeve të tjera), këta persona të cilët 
ndërmarrin këto veprime janë bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për pretendimet 
dhe detyrimet që lindin si rezultat i këtyre veprimeve, përveç nëse ndryshe është arritur 
marrëveshja me palët e treta. Pasi që shoqëria të jetë regjistruar dhe t’i ketë siguruar 
Zyrës së Regjistrimit dëshmi mbi pagimin e kapitalit themeltar sipas nenit 79 të këtij 
ligji, shoqëria mund të marrë përsipër përgjegjësinë për këto pretendime dhe detyrime; 
në raste të këtilla, shoqëria është e vetmja palë përgjegjëse për pretendimet dhe 
detyrimet. 
 

Neni 82 
Kompetencat 

 
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka kompetencë të nevojshme për ta ushtruar 
veprimtarinë e saj që përfshin, por nuk kufizohet vetëm në kompetencat (i) për të 
ushtruar padi ose për të qenë e paditur; (ii) për të lidh kontrata, të huazojë të para dhe 
t’u nënshtrohet borxheve dhe detyrimeve tjera; (iii) të fitojë, posedojë, të japë me qira, 
të vejë peng ose hipotekë, ose në mënyrë tjetër të disponojë me ose të punojë me 
pasurinë; (iv) të fitojë, posedojë, japë me qira, të vejë peng, votojë, shesë ose në 
mënyrë tjetër të disponojë me aksionin ose interesin tjetër në një shoqëri tjetër tregtare, 
përveç ndërmarrjes invidividuale; dhe (v) të zgjedhë ose emërojë menaxherët, 
punonjësit dhe agjentët e shoqërisë dhe të përcaktojë detyrat dhe kompensimin e tyre. 
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Neni 83 
Kohëzgjatja 

 
Kohëzgjatja e shoqërisë më përgjegjësi të kufizuar është e pakufizuar, përveç nëse 
parashihet ndryshe në statut. 
 

Neni 84 
Pronarët 

 
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të ketë për pronar një ose më shumë persona 
dhe/ose shoqëri tregtare. 
 

KREU II 
Statuti dhe Marrëveshja e Shoqërisë 

 
Neni 85 
Statuti 

 
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar themelohet vetëm pas regjistrimit të statutit sipas 
nenit 33 të këtij ligji. Statuti është dokumenti themelues dhe konstituiv i shoqërisë me 
përgjegjësi të kufizuar. Para se shoqëria me përgjegjësi të kufizuar të mund të 
regjistrohet, ky dokument duhet të dorëzohet në Zyrën e Regjistrimit sipas këtij ligji. 
Asnjë ndryshim dhe plotësim në statut nuk ka karakter detyrues ndaj palëve të treta 
derisa këto ndryshime dhe plotësime të dorëzohen në mënyrë të rregullt në atë zyrë. 
 

Neni 86 
Marrëveshja e Shoqërisë 

 
86.1. Çdo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar duhet po ashtu të ketë një marrëveshje të 

shoqërisë, të nënshkruar nga pronarët e evidencuar në statutin burimor, i cili 
përmban dispozita që rregullojnë menaxhimin dhe veprimtarinë e shoqërisë, 
nëse këto dispozitat janë të lejuara sipas paragrafit 2 të këtij neni dhe nëse nuk 
janë të ndaluara sipas paragrafit 3 të po këtij neni.  

86.2. Marrëveshja e shoqërisë mund të përfshijë cilëndo nga dispozitat e këtij Kreu. 
Marrëveshja e shoqërisë po ashtu mund të përfshijnë edhe dispozita plotësuese 
që ndryshojnë nga dispozitat e këtij Kreu, por marrëveshja e shoqërisë nuk 
mund të përfshijë dispozita të ndaluara sipas paragrafi 3 të këtij neni. Si 
shembull, por pa u kufizuar, marrëveshja e shoqërisë mund të përfshijë dispozita 
që përcaktojnë:  
a) se shoqëria do të menaxhohet nga një ose më shumë Drejtorë Menaxhues;  
b) se do të këtë rregulla specifike në lidhje me kohën, vendin, qëllimin ose 

procedurën e votimit në mbledhjet e pronarëve;  
c) se do të ketë kategori të ndryshme të pronarëve me të drejta në ndryshme të 

votimit, preferenca të ndryshme rreth likuidimit, ose të drejta apo përparësi 
të tjera rreth çështjeve të ndryshme;  

d) se votat e pronarëve ose aksionet e tyre gjatë shpërndarjes do jenë të 
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barabarta, ose do të jenë në përputhje me kapitalin e deponuar, ose do të 
jenë në përputhje me një formulë ose metodë tjetër të dakorduara,  

e) se për disa veprime të shoqërisë nevojitet një shumicë e specifikuar ose 
shumicë absolute e votave të pronarëve, si për shembull dy të tretat ose tri të 
katërtat, ose nëse mund të ndërmerren nga Drejtorët Menaxhues pa votimin 
e pronarëve.  

f) se në rast të pamundësisë për marrjen e një vendimi mbi një çështje nga 
pronarët, çështja do të zgjidhet nga një person i caktuar ose se do të 
dorëzohet në arbitrazh;  

g) se në rast të pamundësisë për marrjen e një vendimi mbi një çështje nga 
pronarët, shoqëria i lejon një pronari të caktuar që të u’a shesë interesat e tij 
pronësore një ose më shumë pronarëve në bazë të kushteve të dakorduara 
paraprakisht;  

h) se disa menaxher të caktuar do kenë tituj, detyra dhe autorizime specifiket; 
dhe/ose  

i) se interesat pronësore mund të barten lirshëm ose se i nënshtrohen 
kufizimeve të përcaktuara sipas nenit 97 ose 98 të këtij ligji ose në mënyra 
të tjera; me kusht që, asnjë dispozitë e këtillë në marrëveshjen e shoqërisë të 
mos pengojë veprimin e një ligji i cili rregullon transaksionet e letrave me 
vlerë.  

86.3. Marrëveshja e shoqërisë nuk mund të përfshijë dispozita: 
a) që janë në kundërshtim me statutin e shoqërisë;  
b) që kufizojnë të drejtat e një pronari në informacion ose qasje sipas nenit 88 

të këtij ligji;  
c) që eliminojnë ose zvogëlojnë detyrimet për mbrojtjen, mirëbesimin, 

lojalitetin dhe mos-konkurrencën sipas neneve 112, 113 dhe 114 të këtij 
ligji;  

d) që eliminojnë ose zvogëlojnë (i) kufizimet lidhur me shpërndarjet për 
pronarët sipas nenit 93, ose (ii) përgjegjësinë personale për shkeljen e 
kufizimeve të parapara në nenin 94 të këtij ligji;  

e) që në çfarëdo mënyrë i kufizojnë të drejtat, sipas këtij ligji, të kreditorëve 
ose palëve të tjera të treta; ose  

f) që eliminojnë ose zvogëlojnë kërkesat e këtij ligji, përveç nëse (i) dispozita 
përkatëse e marrëveshjes së shoqërisë është e lejuar sipas paragrafit 2 të 
këtij neni, ose (ii) ajo dispozitë përmban ose i nënshtrohet fjalëve “përveç 
nëse marrëveshja e shoqërisë përcakton ndryshe” ose fjalë të ngjashme.  

86.4. Në rast të konfliktit ndërmjet statutit dhe marrëveshjes së shoqërisë, statuti 
mbizotëron. Në raste të këtilla, dispozitat kundërthënëse të marrëveshjes së 
shoqërisë konsiderohen të revokuara ose të ndryshuara deri në masën e 
domosdoshme për eliminimin e mospërputhjes. 
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KREU III 
Arkiva e Shoqërisë dhe Qasja 

 
Neni 87 

Arkiva të cilën Shoqëria Duhet ta Mbajë 
 
Çdo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar duhet të mbajë në zyrën e saj të regjistruar 
(selinë) ose në vendin ku ushtron veprimtarinë e saj kryesore tregtare, në çdo kohë, si 
vijon: 

a) një kopje të statutit të shoqërisë, duke përfshirë ndryshimet dhe plotësimet 
eventuale të statutit që janë regjistruar në Zyrën e Regjistrimit;  

b) një kopje të marrëveshjes së shoqërisë, së bashku me të gjitha ndryshimet 
dhe plotësimet ose rregulloret e ndryshuara dhe të plotësuara dhe të 
riparashtruara;  

c) një listë të emrave dhe adresave të secilit pronar dhe datën në të cilën këta të 
fundit janë bërë pronarë;  

d) nëse ka interesa pronësore me më shumë se një pronar, një listë të emrave dhe 
adresave të të gjithë bashkë-pronarëve dhe dokumentet të cilat e emërojnë 
përfaqësuesin e përbashkët të bashkë-pronarëve, nëse këta të fundit kanë 
përfaqësues ose nëse duhet ta kenë atë sipas nenit 95 të këtij ligji, Shoqëria 
mund ta kombinojë këtë listë me listën e theksuar në pikën c më sipër;  

e) një listë të emrave dhe adresave të të gjithë menaxherëve të shoqërisë;  
f) një listë të të gjitha bartjeve (transfereve) dhe pengjeve apo barrave të tjera 

që i përkasin një interesi pronësor të bërë ose të lejuar nga një pronar; dhe  
g) kopjet e të gjitha këtyre dokumenteve financiare (i) llogaria vjetore dhe e 

përkohshme, (ii) deklarata për të hyrat, (iii) deklarata tjera financiare, dhe 
(iv) fletëparaqitjet tatimore të shoqërisë dhe (v) auditimet. Këto kërkesa 
zbatohen për dokumentet që kanë të bëjnë me vitin vijues, por vetëm deri në 
atë masë sa këto dokumente janë përgatitur. Këto kërkesa po ashtu zbatohen 
për të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me secilin nga tri (3) vitet e 
kaluara kalendarike; nëse shoqëria është themeluar më pak se tri (3) vite më 
parë, atëherë këto kërkesa zbatohen për të gjitha dokumentet e tilla.  

 
Neni 88 

Arkiva duhet të jetë në dispozicion për të gjithë Pronarët 
 
88.1. Çdo shoqëri duhet të vej në dispozicion këtë arkivë për inspektim dhe kopjim 

gjatë orarit të rregullt të punës, për çdo pronar dhe çdo ish-pronar për periudhën 
kur ai ka qenë pronar.  

88.2. Nëse një shoqëri refuzon ta lejojë një pronar ose një ish-pronar ta merr ose ta 
inspektojë një informatë të këtillë ose nëse nuk i përgjigjet një kërkese me 
shkrim për shqyrtimin e të dhënave në fjalë brenda pesë (5) ditëve nga dorëzimi 
i kësaj kërkese, pronari ose ish-pronari i cili ka paraqitur kërkesën mund ti 
drejtohet gjykatës për ta urdhëruar shoqërinë që të lejojë qasjen në informatat 
përkatëse. Gjykata është e autorizuar që të përcaktojë se nëse pala kërkuese ka te 
drejtë në marrjen e informatave si dhe ta detyrojë shoqërinë për ta siguruar këtë 
informatë.  
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KREU IV 
Kontributet e Pronarëve 

 
Neni 89 

Llojet e Kontributeve 
 
89.1. Kontributi i një pronari në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar në shkëmbim me 

një interes pronësor, mund të bëhet në (i) të holla, (ii) pronë tjetër, materiale ose 
jo-materiale ose (iii) me punë ose shërbime të ekzekutuara për shoqërinë. 
Premtimi për ekzekutimin e punëve ose shërbimeve në të ardhmen nuk 
kualifikohet si kontribut i vlefshëm dhe nuk kompensohet me interesa 
pronësore.  

89.2. Vlera e kontributeve jo-monetare përcaktohet (i) në bazë të dispozitave të 
aplikueshme të marrëveshjes së shoqërisë, ose (ii) nëse marrëveshja e shoqërisë 
nuk përmban dispozita për vlerësimin e kontributeve jo-monetare, pas 
marrëveshjes unanime të të gjithë pronarëve.  

 
Neni 90 

Përgjegjësia për Kontributet e Dakorduara 
 
Një pronari është i detyruar që shoqërisë t’ia paguajë të gjitha kontributet me afat, sipas 
statutit apo marrëveshjes së shoqërisë apo sipas ndonjë marrëveshje tjetër të pronarit. 
Ky detyrim nuk mund të arsyetohet për shkak të vdekjes, paaftësimit, ose paaftësisë 
tjetër për pagim të pronarit. 
 

Neni 91 
Dënimet për shkak të mos-pagesës së kontributeve të dakorduara 

 
Marrëveshja e shoqërisë mund të parasheh dënime dhe pasoja tjera për një pronar në 
rast të mos-pagesës së kontributit të dakorduar. Si shembull, por pa u kufizuar, këto 
dispozita të marrëveshjes së shoqërisë mund të përfshijnë (i) zvogëlimin proporcional 
të interesit pronësor të pronarit në shoqëri, (ii) subordinimin (nënvartësinë) e të drejtës 
së pronarit në pjesën e tij gjatë shpërndarjeve tek pronarët e tjerë që kanë bërë 
kontributet e tyre, (iii) shitjen e detyruar të interesave pronësore të pronarit në shoqëri, 
(iv) humbjen e interesit pronësor të pronarit në shoqëri, ose (v) përcaktimit, në bazë të 
një vlerësimi profesional ose formule, të vlerës së cilësdo pjesë të interesit pronësor të 
pronarit që është paguar, dhe shitjen e detyruar të asaj pjese në vlerën e përcaktuar. 
 

KREU V 
Shpërndarja Pronarëve 

 
Neni 92 

Shpërndarja Pronarëve 
 
92.1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, mund ta bëjë shpërndarjen për pronarët e 

saj në çdo kohë me miratimin unanim të pronarëve ose me metodë tjetër votimi 
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që kërkon numër më të vogël të votave, siç parashihet në marrëveshjen e 
shoqërisë sipas nenin 107 të këtij ligji. 

92.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, çdo 
shpërndarje për pronarët, duhet të jetë e barabartë për të gjithë.  

92.3. Kur pronari fiton të drejtën për marrjen e shpërndarjes, ai bëhet kreditor i pa 
siguruar i shoqërisë në raport me shpërndarjen.  

 
Neni 93 

Kufizimet gjatë shpërndarjes 
 
93.1. Shoqëria nuk mund ta bëjë shpërndarjen për pronarët nëse pas hyrjes në fuqi të 

shpërndarjes, pasuria e përgjithshme e shoqërisë do të jetë më e vogël nga 
detyrimet e përgjithshme ose nëse shoqëria nuk do të jetë e aftë për pagimin e 
borxheve ose detyrimeve të tjera të cilat maturohen gjate veprimtarisë të saj të 
rregullt tregtare.  

93.2. Secilën here që shoqëria dëshiron të bëjë një shpërndarje, duhet së pari 
formalisht të konstatojë se kjo shpërndarje nuk është e ndaluar sipas paragrafit 1 
të nenit 93 të këtij ligji. Ky konstatim duhet të bazohet në deklaratat financiare 
të përgatitura në pajtim me ligjet e zbatueshme për standardet e kontabilitetit dhe 
parimet e kontabilitetit që janë të vlefshme në ato rrethana dhe në rast të 
vlerësimit të pasurisë jo-monetare, në një vlerësim të drejtë dhe të pavarur që 
është i vlefshëm nën ato rrethana.  

 
Neni 94 

Përgjegjësia Personale për Shpërndarjet e Ndaluara 
 
94.1. Një pronar që pranon një shpërndarje të ndaluar nga paragrafi 1 i nenit 93 të 

këtij ligji dhe i cili ka qenë në dijeni ose është dashur të ketë qenë në dijeni në 
atë kohë së shpërndarja ishte në kundërshtim me atë nen, është personalisht 
përgjegjës ndaj shoqërisë për kthimin e shumës së marrë të shpërndarjes.  

94.2. Një pronari, menaxher ose një person tjetër që bën shpërndarjen e ndaluar, dhe i 
cili në atë kohë ka qenë në dijeni se shpërndarja është bërë në kundërshtim me 
paragrafin 1 të nenit 93 të këtij ligji, është personalisht përgjegjës ndaj shoqërisë 
për kthimin e shumës së marrë të të gjitha shpërndarjeve të tilla.  

94.3. Nëse më shumë se një pronar dhe/ose persona mbajnë përgjegjësi për kthimin e 
një shpërndarje sipas paragrafit 1 dhe/ose 2 të këtij neni, atëherë përgjegjësia 
është përbashkët dhe individuale.  

 
KREU VI 

Bashkë-pronësia dhe bartja e interesave pronësore 
 

Neni 95 
Bashkë-pronësia e një interesi pronësor 

 
95.1. Një interes pronësor mund të jetë në pronësi të më shumë se një pronari.  
95.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, të gjithë 
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bashkë-pronarët e një interesi pronësor i ushtrojë të drejtat e tyre të votimit dhe 
të drejtat e tjera në shoqëri përmes një përfaqësuesi të vetëm të përbashkët, 
mirëpo ata janë përgjegjës bashkërisht dhe individualisht për të gjitha detyrimet 
që rrjedhin nga interesi pronësor.  

95.3. Kur interesi pronësor është në pronësi të më shumë se një personi, secili bashkë-
pronar duhet t’i dorëzojë shoqërisë emrin dhe adresën e tij, për ruajtje në arkivën 
e shoqërisë.  

95.4. Kur bashkë-pronarët kanë ose duhet ta kenë një përfaqësues të përbashkët, të 
gjithë bashkë-pronarët duhet të nënshkruajnë një deklaratë formale me shkrim 
për “caktimin e përfaqësuesit të përbashkët” dhe të i’a dorëzojnë atë shoqërisë, e 
cila duhet ta ruajë deklaratën në arkivën e paraparë në nenin 87 të këtij ligji. Të 
gjitha njoftimet që i dërgohen përfaqësuesit nga ana e shoqërisë, konsiderohet se 
u janë dërguar të gjithë bashkë-pronarëve. Nëse bashkë-pronarët nuk e 
nënshkruajnë deklaratën e paraparë në këtë nen, njoftimi që i dërgohet një 
bashkë-pronari konsiderohet se u është dërguar të gjithë bashkë-pronarëve. 

 
Neni 96 

Bartja e Interesave Pronësore 
 
96.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, cilido pronar 

mund të bëjë bartjen e interesit të tij pronësor, plotësisht ose pjesërisht përmes 
shitjes, pengut, dhurimit, trashëgimisë ose ndryshe; me kusht që, ky paragraf të 
mos interpretohet ose zbatohet në një mënyrë që ka për qëllim pengimin e 
veprimit të një ligji i cili rregullon transaksionet e letrave me vlerë.  

96.2. Marrëveshja e shoqërisë mund të përcaktojë kufizime për bartjen e interesave 
pronësore, duke përfshirë, por pa u kufizuar, në kufizimet e theksuara në nenet 
97 dhe 98 të këtij ligji.  

96.3. Të drejtat dhe detyrimet e pranuesit të një interesi pronësor janë objekt i neneve 
99 dhe 100 të këtij ligji.  

 
Neni 97 

Dispozitat fakultative për kufizimin e bartjes 
 
97.1. Marrëveshja e shoqërisë mund të përfshijë, mirëpo nuk është e detyrueshme që 

të përfshijë, njërën ose të gjitha kufizimet mbi bartjen të përcaktuara në 
paragrafin 2 të këtij neni ose kufizime të ngjashme. Nëse këto kufizime 
përfshihen në marrëveshjen e shoqërisë, atëherë dispozitat në bazë të të cilave 
përcaktohen këto kufizime ose kufizimet e ngjashme mund të formulohen në 
çfarëdo mënyrë që është e pranueshme për pronarët. Këto kufizime ose 
kufizimet e ngjashme mbi bartjen nuk zbatohen nëse nuk janë përfshirë 
shprehimisht në marrëveshjen e shoqërisë.  

97.2. Në marrëveshjen e shoqërisë mund të parashihet që një interes pronësor nuk 
duhet të bartet apo të vihet peng vullnetarisht ose jo-vullnetarisht, përveç kur:  
a) bartja është autorizuar me shkrim nga të gjithë pronarët e shoqërisë dhe 

pranuesi (indosar) i bartjes është pajtuar me shkrim se do ti respektojë dhe 
se detyrohet nga marrëveshja e shoqërisë;  
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b) bartja i bëhet shoqërisë ose një pronari tjetër ekzistues;  
c) bartja i bëhet bashkëshortit/es, prindit, trashëgimtarëve linear ose 

bashkëshortit/es të trashëgimtarëve linear, vëllezërve ose motrave;  
d) bartja i bëhet një përfaqësuesi ligjor të pronarit, pas vdekjes ose shpërbërjes 

(në rast se është shoqëri tregtare) së tij;  
e) bartja i bëhet një administratori të falimentimit ose ndonjë personi të 

ngjashëm, si rezultat i procedurës së falimentimit;  
f) bartja bëhet në rast të ekzistimit të pengu në interesin pronësor si sigurim 

për huan ose detyrim tjetër të pronarit, nëse marrëveshja e pengut (i) në 
mënyrë specifike thekson se pengmarrësi nuk ka të drejtë votimi ose 
menaxhimi të shoqërisë ose kompetenca të tjera që rrjedhin nga pengu, (ii) 
përfshin pajtimin me shkrim të pengmarrësit se ai do të detyrohet nga 
shoqëria nëse pengmarrësi bëhet pronar i interesit të vënë peng; dhe (iii) 
nëse është miratuar nga të gjithë pronarët tjerë;  

g) bartja bëhet në pajtim me dispozitat e marrëveshjes së shoqërisë e cila 
përfshin dispozitat e përcaktuara ose të lejuara sipas nenit 98 të këtij ligji; 
ose  

h) bartja bëhet në rast të bashkimit, sipas neneve 120 – 125 të këtij ligji.  
 

Neni 98 
Dispozita Fakultative për të kërkuar Ofertën e Parë të Shoqërisë 

 
98.1. Marrëveshja e shoqërisë mund të përfshijnë paragrafin 2 të këtij neni me 

formulimin e paraqitur më poshtë ose me çfarëdo ndryshimi të dëshiruar. Këto 
dispozita zbatohet vetëm nëse janë përfshirë shprehimisht në marrëveshjen e 
shoqërisë.  

98.2. Një pronar i cili dëshiron të bëjë bartjen e interesit të tij pronësor te një person 
ose shoqëri tjetër, mund ta bëjë këtë bartje në mënyrën e përcaktuar më poshtë; 
me kusht që, kufizimet e parapara të mos zbatohen nëse bartja përjashtohet nga 
kufizimet sipas një dispozitë tjetër të marrëveshjes së shoqërisë:  
a) Pronari se pari duhet të marrë një ofertë të pa-revokueshme, në mirëbesim 

dhe me shkrim për blerjen e interesit pronësor që (i) paraqet emrin e 
ofertuesit, adresën, çmimin e ofruar si dhe çfarëdo pagese ose kushte tjera të 
ofertës; dhe (ii) përmban marrëveshjen e palës së tretë se do ta respektojë 
marrëveshjen e shoqërisë;  

b) Pronari përkatës më pas ia dorëzon shoqërisë ofertën e palës së tretë, dhe me 
këtë, pronari i ofron shoqërisë shitjen, me çmimin dhe kushtet e cekura në 
ofertë. Brenda dhjetë (10) ditëve nga pranimi i ofertës, shoqëria duhet t’u 
dërgojë të gjithë pronarëve një njoftim me shkrim ku (i) informohen të 
gjithë pronarët në lidhje me ofertën (ii) konvokohet mbledhja e të gjithë 
pronarëve, e cila mund të mbahet brenda afatit prej njëzet (20) ditëve por jo 
më shumë se tridhjetë (30) ditë nga dërgimi i njoftimit, (iii) informohen të 
gjithë pronarët se mbledhja ka për qëllim vendosjen e çështjes se nëse 
shoqëria do të blejë interesin pronësor nga pronari shitës, me kushtet e 
parapara në ofertën e palës së tretë. Vendimi mbi blerjen duhet të miratohet 
me shumicën e votave të të gjitha interesave pronësore me të drejtë vote, pa 
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përfshirë këtu pronarin shitës. Për këtë qëllim, votimi bëhet në mënyrë të 
njëjtë sikurse edhe për veprimet e tjera të pronarëve;  

c) Shoqëria duhet t’i dorëzojë pronarit përkatës një njoftim me shkrim për 
pranimin e saj brenda katërdhjetë (40) ditëve nga pranimi i ofertës ose oferta 
konsiderohet se është refuzuar. Nëse shoqëria dëshiron, ajo mund të bëjë një 
kundër-ofertë brenda afatit të paraparë prej katërdhjetë (40) ditësh. Në këtë 
rast, pronari gjegjës duhet t’i dorëzojë shoqërisë një njoftim me shkrim për 
pranimin e saj brenda dhjetë (10) ditëve pas marrjes së kundër-ofertës ose 
kundër-oferta konsiderohet së është refuzuar. Nëse shoqëria e pranon 
ofertën e parë ose pronari përkatës e pranon kundër-ofertën, shitja do të 
bëhet brenda dhjetë (10) ditëve nga pranimi;  

d) nëse oferta e pronarit për shoqërinë refuzohet nga kjo e fundit, pronari në 
fjalë, brenda tridhjetë (30) ditësh pasi që shoqëria e refuzon ose 
konsiderohet se e ka refuzuar ofertën, do të pranojë shitjen palës së tretë me 
kushtet e njëjta sikurse oferta e refuzuar nga shoqëria;  

e) Nëse pronari nuk e përmbush detyrimin e tij për shitje, sipas pikës “d” më 
lartë, shoqëria mundet, në afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh nga mos-
përmbushja e këtillë, të anulojë interesit përkatës pronësor nëse shoqëria i 
dërgon pronarit një shumë parash që është e barabartë me vlerën e interesit 
pronësor të pranuar nga blerësi i pavarur ose në pajtim me një formulë të 
dakorduar paraprakisht dhe të përcaktuar në marrëveshjen e shoqërisë.  

 
Neni 99 

E drejta e pranuesit 
 
Pranuesi mund ta zotërojë interesin pronësor dhe të bëhet pronar i tij vetëm nëse (i) të 
gjithë pronarët pajtohen me këtë zotërim, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në 
marrëveshjen e shoqërisë; dhe (ii) pranuesi është pajtuar me shkrim që të detyrohet nga 
marrëveshja e shoqërisë. Nëse këto kushte përmbushen, pranuesi i bartjes fiton të gjitha 
të drejtat e pronarit pas pranimit të interesit pronësor. 
 

Neni 100 
Të Drejtat dhe Detyrimet Tjera të Bartësit dhe Pranuesit të Interesit Pronësor 

 
100.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, pranuesi i një 

interesi pronësor është përgjegjës për të gjitha detyrimet e bartësit duke përfshirë 
dhënien e kontributeve sipas nenit 90 dhe kthimin e shpërndarjeve të ndaluara 
sipas nenit 94 të këtij ligji; me kusht që, kur pranuesi i bartjes të mos jetë 
përgjegjës për detyrimet e bartësit (i) për të cilat marrësi nuk ka pasur njohuri në 
kohën kur është bërë pronar, dhe (ii) për të cilat marrësi nuk do të kishte mundur 
të informohet edhe pas shqyrtimit të hollësishëm të marrëveshjes së shoqërisë. 

100.2. Pas bartjes, dhe përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e 
shoqërisë, bartësi i interesit ende mbetet përgjegjës për detyrimet sipas nenit 90 
dhe 94 të këtij ligji që janë bërë nga bartësi para bartjes. Përgjegjësia vazhdon të 
zbatohet përderisa këto detyrime të jenë përmbushur.  

100.3. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, pronari 
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bartës pushon së qeni pronar ose t’i gëzojë të drejtat e një pronari gjatë kohës së 
kryerjes së bartjes, përveç në rastin kur bartja është një peng i interesit pronësor 
si sigurim për huan ose detyrimin tjetër, bartësi nuk pushon së qeni pronar derisa 
pengmarrësi ose një palë e tretë nuk bëhet pronar i interesit pronësor.  

100.4. Nëse një pronar vdes ose shpërbëhet, përfaqësuesi ligjor ose administratori i 
pasurisë së pronarit mund të ushtrojë të gjitha të drejtat dhe kompetencat e 
pronarit për administrimin e pasurisë.  

100.5. Një pronari i cili vullnetarisht bën bartjen ose propozon bartjen e një interesi 
pronësor në mënyrën e lejuar me këtë ligji dhe në përputhje me marrëveshjen e 
shoqërisë, duhet që paraprakisht ta njoftojë shoqërinë mbi këtë bartje. Shoqëria 
nuk ka nevoje të miratojë bartjen para pranimit të njoftimit për bartje, por ajo 
duhet të miratojë dhe vejë në fuqi menjëherë të gjitha bartjet e rregullta për të 
cilat është dorëzuar njoftimi dhe është regjistruar në arkivën e shoqërisë.  

 
Neni 101 

Bartja e ndaluar është e pavlefshme 
 
Cilado bartje ose përpjekje për bartjen e një interesi pronësor që bëhet në kundërshtim 
me një kufizim ose ndalesë të përcaktuar në këtë ligj ose në marrëveshjen e shoqërisë, 
ose në një ligj i cili rregullon transaksionet në letra me vlerë, është nule, e pavlefshme 
dhe e pa-zbatueshme. 
 

Neni 102 
Blerja (fitimi) i interesave të veta pronësore nga vetë shoqëria 

 
102.1. Përveç nëse marrëveshja e shoqërisë e kufizon të drejtën e shoqërisë me 

përgjegjësi të kufizuar për blerjen e interesave të saj pronësore të papaguara, 
shoqëria mund të blejnë një ose më shumë nga interesat veta të papaguara 
pronësore, pjesërisht ose plotësisht, në çdo kohë.  

102.2. Në asnjë rast, shoqëria nuk mund të blejë interesat pronësore të pa-papaguara 
nëse, si rezultat i kësaj blerje asetet e gjithmbarshme të shoqërisë do të 
reduktoheshin në një shumë më të ulët se sa shuma e përgjithshme e borxheve 
dhe detyrimeve ose nëse shoqëria nuk do të jetë në gjendje që t’i paguajë 
borxhet dhe detyrimet e tjera të cilat maturohen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së 
zakonshme tregtare të shoqërisë.  

102.3. Sa herë që shoqëria dëshiron të blej interesat e saj të papaguara, së pari duhet 
formalisht me shkrim të konstatojë se kjo blerje nuk është e ndalur sipas 
paragrafin 2 të këtij neni. Ky konstatim duhet të bazohet në deklaratat financiare 
të përgatitura në pajtim me ligjet për standardet e kontabilitetit si dhe parimet e 
kontabilitetit që janë të arsyeshme sipas rrethanave, dhe në rast të vlerësimit të 
aseteve jo-monetare, në bazë të një vlerësimi të pavarur që është i arsyeshëm 
sipas rrethanave.  

102.4. Nëse shoqëria blen ose disponon ndonjë interes të saj pronësor, ajo mund të bëj 
anulimin e këtij interesi. Nëse shoqëria nuk e bën anulimin e interesit pronësor, 
shoqëria duhet të mbajë atë interes në thesarin e saj.  

102.5. Interesat pronësore të cilat mbahen në thesarin e shoqërisë (i) nuk kanë kurrfarë 
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te drejte të votës, (ii) nuk numërohet për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë gjatë 
përcaktimit të kuorumit ose përcaktimit të numrit të interesave të papaguara ose 
interesave me të drejtë vote, dhe (iii) nuk ka të drejtë, dhe nuk do të merr pjesë 
në shpërndarjet e shoqërisë.  

 
KREU VII 

Përfundimi i pronësisë 
 

Neni 103 
Përfundimi i pronësisë 

 
Një person ose shoqëri përfundon së qeni pronar në një shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuar në njërin prej këtyre rasteve: 

a) vdekjes së personit ose shpërbërjes së shoqërisë;  
b) tërheqjes vullnetare të personit ose shoqërisë;  
c) përjashtimit të personit ose shoqërisë;  
d) personi ose shoqëria bëhen debitor në falimentim,  
e) personi ose shoqëria përfundojnë te kenë një interes pronësor në shoqëri, 

ose  
f) raste të tjera të cilat janë përcaktuar në marrëveshjen e shoqërisë të cilat 

kërkojnë përfundimin e pronësisë së një pronari ose shoqërie.  
 

Neni 104 
Tërheqja ose përjashtimi i një pronari 

 
104.1. Pronari mund të tërhiqet nga shoqëria me përgjegjësi të kufizuar në çdo kohë 

pas dorëzimit në shoqëri dhe të gjithë pronarëve të tjerë të një njoftimi me 
shkrim; me kusht që, nëse tërheqja e shkel marrëveshjen e shoqërisë, shoqëria 
mund të kërkojë dëmshpërblim nga pronari i cili tërhiqet, për shkelje të 
marrëveshjes.  

104.2. Marrëveshja e shoqërisë mundet (i) të përcaktojë kushtet për tërheqjen ose 
përjashtimin e një pronari (ii) të përcaktojë procedurën e aplikueshme për tërheqje 
ose përjashtim, dhe (iii) të përcaktojë pasojat të cilat janë rezultat i tërheqjes ose 
përjashtimit, duke përfshirë përgjegjësinë për dënime ose dëmshpërblim nëse 
tërheqja është bërë në kundërshtim me marrëveshjen e shoqërisë.  

104.3. Në marrëveshjen e shoqërisë mund të parashihet se një pronar nuk mund të 
tërhiqet ose ta bartë interesin e tij pronësor.  

104.4. Pavarësisht nga çdo gjë në këtë ligj ose në marrëveshjen e shoqërisë në të 
kundërtën, gjykata mund nxjerrë një vendim se:  
a) pronari në fjalë mund të tërhiqet ose se tërheqja e tij ka qenë e ligjshme 

nëse: (i) pronari paraqet kërkesë në gjykatë për nxjerrjen e këtij vendimi dhe 
(ii) pronari paraqet fakte bindëse se atij i janë shkaktuar dëme substanciale 
si pasojë e veprimeve dëmshme të shoqërisë ose pronarëve të tjerë. 
“veprimet e dëmshme” përfshijnë shkeljet e këtij ligji, marrëveshjes së 
shoqërisë ose të drejtave të pronarit përkatës. Shoqëria ka të drejtë ta 
kontestojë kërkesën e pronarit në fjalë para Gjykatës.  
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b) shoqëria mund ta përjashtojë një pronar ose se përjashtimi ka qenë i 
arsyeshëm nëse (i) shoqëria paraqet kërkesë në gjykatë për një vendim të 
tillë dhe (ii) shoqëria paraqet fakte bindëse se shoqëria ose një pronar tjetër 
është duke u dëmtuar ose tashme është dëmtuar nga veprimet e dëmshme të 
pronarit. “Veprimet e dëmshme” përfshijnë shkeljet e qëllimshme ose të 
përsëritura të këtij ligji, marrëveshjes së shoqërisë ose të drejtave të një 
pronari tjetër ose nëse veprimet e tilla pengojnë në masë substanciale 
aftësinë e shoqërisë për vazhdimin e aktiviteteve tregtare ose marrëdhënies 
me pronarin gjegjës, pronari gjegjës ka të drejtë ta kontestojë kërkesën e 
shoqërisë para Gjykatës.  

 
Neni 105 

Efektet e tërheqjes ose përjashtimit 
 
105.1. Pas tërheqjes, përjashtimit ose përfundimit të pronësisë për çfarëdo arsye tjetër, 

personi ose shoqëria pushon të ketë të drejtat e pronarit, duke përfshirë por pa u 
kufizuar në të drejtën e pjesëmarrjes në qeverisjen ose menaxhimin e 
veprimtarisë tregtare të shoqërisë.  

105.2. Varësisht nga paragrafi 3 i këtij neni, kur personi ose shoqëria përfundon së qeni 
pronar, ky person ose kjo shoqëri brenda nëntëdhjetë (90) ditësh nga përfundimi 
ka të drejtë të pranojë: (i) çfarëdo pagese ose shpërndarje në të cilën ka të drejtë 
pjesëmarrje sipas marrëveshjes së shoqërisë; dhe (ii) nëse nuk është e përcaktuar 
në marrëveshjen e shoqërisë, vlerën e drejtë të interesit pronësor në shumën e 
përcaktuar në datën e përfundimit të pronësisë. Nëse personi ose shoqëria është 
tërhequr në mënyrë të kundërligjshme ose është përjashtuar, shumat që shoqëria 
i’a ka borxh personit ose shoqërisë së tillë zvogëlohen në masën e nevojshme 
për kompensimin e dëmeve të shkaktuara si pasojë e tërheqjes ose përjashtimit, 
duke përfshirë dëmet e shkaktuar nga veprimet për të cilat personi ose shoqëria 
është përjashtuar.  

105.3. E drejta për marrjen e vlerës së drejtë të interesit pronësor të specifikuar në 
paragrafin 2 të këtij neni nuk zbatohet për interesat pronësore që (i) i janë bartur 
një personi ose shoqërie me marrëveshje, ose (ii) i janë bartur një pasardhësi, 
trashëgimtari, administratori ose përfaqësuesi ligjor si rezultat i vdekjes së 
pronarit ose shpërbërjes (nëse është shoqëri), dhe pasardhësi, trashëgimtari, 
administratori ose përfaqësuesi i tillë ligjor ushtron një të drejtë sipas 
marrëveshjes së shoqërisë ose ligjit të zbatueshëm për tu bërë pronar.  

105.4. Gjatë përcaktimit të vlerës së drejtë të një interesi pronësor, personi(at) ose 
shoqëria që bën përcaktimin e tillë duhen, përveç tjerash, të marrin parasysh (i) 
vlerën e shoqërisë si veprimtari e pa-ndërprerë tregtare, duke përfshirë edhe 
perspektivën e saj në të ardhmen, (ii) çfarëdo marrëveshje ndërmjet pronarëve 
duke përfshirë marrëveshjen e shoqërisë, që përcaktojnë çmimin ose formulën 
për përcaktimin e çmimit për interesin pronësor, (iii) rekomandimet e një 
vlerësuesi, nëse një i tillë është angazhuar, dhe (iv) cilat do kufizime ligjore mbi 
vlerën e tregut ose bartjen e interesit pronësor. Gjykata është kompetente dhe 
është e autorizuar që ta përcaktojë vlerën e drejtë të interesit pronësor në rast të 
kontestit.  
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105.5. Nëse shoqëria dhe pronari paraprak nuk pajtohen në lidhje me vlerën e drejtë të 
interesit pronësor ose shumën e dëmeve (nëse ka të tilla) të parapara në 
paragrafin 2 të këtij neni, ata munden me marrëveshje ta paraqesin çështjen në 
arbitrazh. Çështja paraqitet në arbitrazh edhe nëse një gjë e tillë kërkohet nga 
marrëveshja e shoqërisë. Nëse marrëveshja për paraqitjen në arbitrazh nuk 
ekziston, atëherë secila palë ka të drejtë për paraqitjen e rastit në gjykatë, me 
ç’rast gjykata është kompetente dhe është e autorizuar që të vendosë mbi rastin.  

 
KREU VIII 

Qeverisja dhe menaxhimi 
 

Neni 106 
Votimi i pronarëve 

 
Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë: 

a) të gjitha të drejtat e votimit të pronarëve në shoqëri janë të barabarta; dhe  
b) vendimi për shumicën e thjeshtë gjatë votimit do t’i kontrollojë të gjitha 

çështjet, përveç siç parashihet në nenin 107 të këtij ligji.  
 

Neni 107 
Kur është i domosdoshëm votimi unanim 

 
107.1. Përveç siç parashihet në paragrafin 2 të këtij neni, secila çështje e renditur më 

poshtë kërkon votën pothuajse nga të gjithë pronarët e shoqërisë: 
a) ndryshimi dhe plotësimi i statutit ose marrëveshjes së shoqërisë;  
b) autorizimi ose ratifikimi i një transaksioni me konflikt interesi sipas 

paragrafit 3 të nenit 113 të këtij ligji;  
c) zvogëlimi ose lirimi nga detyrimi i një pronari për pagimin e plotë të 

kontributeve të dakorduara sipas nenit 90 të këtij ligji;  
d) shpërndarja, duke përfshirë blerjen ose riblerjen e një interesi pronësor të 

një pronari nga shoqëria;  
e) zvogëlimi ose lirimi nga detyrimi i një pronari për kthimin e shpërndarjeve 

ose shumave të tjera që i janë paguar atij në kundërshtim me nenin 94 të 
këtij ligji;  

f) pranimi i një pronari të ri;  
g) vendimi për shpërbërjen e shoqërisë;  
h) vendimi për bashkimin e shoqërisë sipas nenit 120 të këtij ligji; ose  
i) shitja, qiradhënia, pengu, hipoteka ose bartjet tjera ose disponimi me të 

gjitha asetet ose një pjesë substanciale të tyre;  
107.2. Marrëveshja e shoqërisë mund të përcaktojë që një çështje e renditur në 

paragrafin 1 të këtij neni të vendoset me një metodë tjetër votimi nga ajo 
unanime; me kusht që, marrëveshja e shoqërisë të mos: 
a) e lejojë vendosjen e një çështje me një metodë që kërkon më pak se votën 

pohuese të një shumice të thjeshtë të interesave pronësore të papaguara të 
shoqërisë;  

b) e lejojë ose autorizojë miratimin e një ndryshimi në statut ose në marrëveshjen 
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e shoqërisë i cili i rrit detyrimet e një pronari për bërjen e kontributeve ose i 
eliminon apo zvogëlon të drejtat e tij; përveç nëse secili pronar i ndikuar 
voton me shkrim në favor të një ndryshimi të këtillë.  

 
Neni 108 

Aktivitetet pa mbajtjen e mbledhjes 
 
Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, cilido veprim për te 
cilin nevojitet votimi i pronarëve mund të bëhet pa mbajtjen e një mbledhje formale të 
pronarëve, nëse (i) secili pronar njoftohet me shkrim mbi çështjen, dhe (ii) secili pronar 
ka në dispozicion së paku tri ditë pune pas pranimit të njoftimit për të paraqitur votën e 
tij me shkrim mbi këtë çështje ose pronari pajtohet me shkrim për njoftim më të 
shkurtër ose periudhë për vendim. 
 

Neni 109 
Emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve menaxhues 

 
109.1. Pronarët e shoqërisë do të përcaktojnë në statut, ose në një ndryshim dhe 

plotësim të statutit ose marrëveshjes së shoqërisë, personin ose personat e 
caktuar për të shërbyer si drejtorë menaxhues. Personi/at në fjalë kanë 
kompetencat e përcaktuara në nenin 110 të këtij ligji. Kur ka më shumë se një 
drejtor menaxhues, marrëveshja e shoqërisë mund të përcaktojë tituj, detyra dhe 
autorizime të ndryshme për secilin prej tyre. Një drejtor menaxhues mund të 
caktohet, largohet ose zëvendësohet vetëm në bazë të votës së pronarëve. Një 
drejtor menaxhues nuk nuk ka nevojë të jetë pronar. Një drejtor menaxhues 
duhet të jenë person fizik. 

109.2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, drejtori i 
zgjedhur menaxhues vazhdon të mbetet në këtë detyrë përderisa të shkarkohet 
ose zëvendësohet me votën e pronarëve, ose derisa të japë dorëheqje, cilado që 
ndodh më herët.  

109.3. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, drejtori 
menaxhues shkarkohet me votën e pronarëve. Pronarët nuk kanë nevojë të 
deklarojnë arsyen për shkarkimin e tij, dhe personi i shkarkuar nuk ka të drejtë 
të kërkojë nga pronarët arsyen për shkarkimin e tij/saj.  

 
Neni 110 

Autorizimi i drejtorit menaxhues për të vepruar në emër të shoqërisë 
 
110.1. Varësisht nga ndonjë dispozitë në të kundërtën në këtë ligj ose në marrëveshjen 

e shoqërisë, drejtori menaxhues është i autorizuar që ta përfaqësojë shoqërinë 
gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj tregtare, duke përfshirë edhe autorizimin (i) 
për udhëheqjen e veprimtarisë së zakonshme të shoqërisë, dhe (ii) për 
nënshkrimin e marrëveshjeve ose dokumenteve tjera të nevojshme për ushtrimin 
e veprimtarisë tregtare në emër të shoqërisë nëse ky nënshkrim ndërlidhet në 
masë të arsyeshme me ushtrimin e veprimtarisë së zakonshme tregtare të 
shoqërisë. Këto veprime të drejtorëve menaxhues e detyrojnë shoqërinë, përveç 
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nëse (i) veprimi është jashtë autorizimit të drejtorit menaxhues sipas 
marrëveshjes së shoqërisë dhe (ii) personi ose shoqëria me të cilit drejtori 
menaxhues ka punuar e ka ditur se drejtorit menaxhues i mungon autorizimi për 
të vepruar në emër të shoqërisë.  

110.2. Një veprim i drejtorit menaxhues i cili nuk është në vazhdën e ushtrimit të 
veprimtarisë së rregullt tregtare të shoqërisë, është i detyrueshëm për shoqërinë 
vetëm nëse ky veprim është autorizuar shprehimisht (i) nga marrëveshja e 
shoqërisë, ose (ii) me një autorizim të posaçëm të miratuar me votën e 
pronarëve.  

110.3. Cilido person, përfshirë drejtorin menaxhues, i cili me dijeni shtiret se vepron në 
emër të shoqërisë pa autorizimin e nevojshëm, është personalisht përgjegjës për 
të gjitha dëmet që i janë shkaktuar shoqërisë apo personit ose organizatës tjetër 
nga këto veprime.  

110.4. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshjen e shoqërisë, secili drejtor 
menaxhues i shoqërisë e cila ka dy ose më shumë drejtorë menaxhues do të ketë 
autorizimin dhe të drejta të njëjta për menaxhimin e shoqërisë.  

 
Neni 111 

Detyrimi për mbajtjen e librave dhe arkivës dhe sigurimi i qasjes 
 
Drejtorët menaxhues të shoqërisë janë të detyruar që (i) të përgatisin dhe mbajnë librat 
dhe arkivën e shoqërisë në pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi, (ii) të përgatisin një 
listë të llogarisë vjetore si dhe raportin për menaxhimin e shoqërisë dhe këto t’ua 
prezantojnë pronarëve në fund të çdo viti financiar të shoqërisë, dhe (iii) gjatë orarit të 
punës, t’u ofrojnë të gjithë pronarëve të shoqërisë qasje në arkivën, librat dhe raportet e 
shoqërisë me qëllim të shqyrtimit dhe/ose kopjimit nga pronarët. 
 

Neni 112 
Parimi i kujdesi dhe vlerësimit afarist 

 
111.1. Drejtori menaxhues i shoqërisë është i detyruar që gjithmonë të veprojë: (i) në 

mirëbesim, (ii) duke besuar me arsye se është duke vepruar në interesin më të 
mirë të shoqërisë, dhe (iii) me kujdesin dhe vëmendjen e domosdoshme për 
përgjegjësitë e tij.  

111.2. Personi që vepron sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe i cili bën një vlerësim 
afarist me mirëbesim dhe në mënyrë që është në pajtim me detyrat e tij, nuk do 
të jetë personalisht përgjegjës për dëmet që mund të lindin si pasojë e vlerësimit 
të tij, përveç nëse konstatohet se ai/ajo e ka shkelur detyrimin për lojalitet ose ka 
pasur interes personal në rastin përkatës, sikurse është përcaktuar në nenin 113 
të këtij ligji.  

 
Neni 113 

Detyrimi për lojalitet 
 
113.1. Drejtori menaxhues i shoqërisë, që ka interes personal në një çështje që ka të 

bëjë me shoqërinë është rreptësisht i detyruar që (i) menjëherë ta zbulojë këtë 
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interes para pronarëve dhe (ii) të veprojë në mënyrë të drejtë dhe lojale në emër 
të shoqërisë në lidhje me atë çështje. Kjo detyrim përfshin, por nuk kufizohet 
vetëm në, detyrimin për mos shfrytëzimin e pronës së shoqërisë për nevoja ose 
përfitime personale, mos-shfrytëzimin e të dhënave konfidenciale të shoqërisë 
me qëllim të përfitimit personal, mos-shfrytëzimin e mundësitë afariste të 
shoqërisë për interesa të veta, dhe që përndryshe të veprojë vetëm në interesin e 
shoqërisë në të gjitha veprimet dhe transaksionet në të cilat ai ka interes 
personal.  

113.2. Drejtori menaxhues konsiderohet se ka interes personal në një veprimtari ose 
transaksion nëse:  
a) ai ose ndonjë anëtar i familjes së tij është palë ose përfiton në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga veprimtaria ose transaksioni në fjalë;  
b) ai/ajo ka marrëdhënie financiare ose familjare me një palë që ka interes në 

veprimtarinë, vendimin ose transaksionin në fjalë; ose  
c) ai/ao është nën kontrollin ose ndikimin e një palë që ka interes në 

veprimtarinë, vendimin ose transaksionin në fjalë, dhe që mund të pritet se 
do të ndikojë në dëm të shoqërisë.  

113.3. Drejtori menaxhues që lidh ose dëshiron të lidhë kontratë ose të bëjë një 
transaksion me shoqërinë, nuk konsiderohet se ka bërë shkeljen e detyrimit të 
mësipërm, dhe nuk mund të jetë personalisht përgjegjës për dëmet që mund të 
lindin si pasojë e konfliktit të interesave të tij, nëse (i) të gjitha faktet materiale 
lidhur me interesin e tij zbulohen dhe bëhen të njohura për të gjithë pronarët e 
shoqërisë apo drejtorët e shoqërisë (si e përshtatshme për vendim) dhe (ii) 
kontrata ose transaksioni është miratuar me mirëbesim nga të gjithë pronarët 
(ose metodë tjetër votimi me shumicë që kërkohen në marrëveshjen e shoqërisë) 
në mbledhjen ose mbledhjet që mbahen nga pronarët apo drejtorët për 
shqyrtimin dhe votimin e kontratës ose transaksionit. 

 
Neni 114 

Detyrimi për mos-konkurrencë 
 
Drejtori menaxhues i shoqërisë nuk mund të angazhohet në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë, të marrë pjesë ose të ketë interes në një veprimtari që është në 
konkurrencë me shoqërinë. Ndalesa e mësipërme përfshin, por nuk kufizohet, në 
përfshirjen e drejtorit menaxhues si punonjës, konsulent, kontraktor, ortak i 
përgjithshëm, menaxher, drejtor, pronar kontrollues ose aksionar në një shoqëri tregtare 
që angazhohet në veprimtari që është në konkurrencë më veprimtarinë e shoqërisë. 
 

Neni 115 
Kryerja e detyrave personalisht ose si rrjedhojë e një vendimi gjyqësor 

 
115.1. Secili pronar i shoqërisë ka të drejtë të paraqesë padi në gjykatë në emrin dhe 

për interesat e tij, ose në emër të shoqërisë dhe për interesat e saj, kundër një 
drejtori menaxhues, për zbatimin e të drejtave që pronari ose shoqëria kanë 
kundër drejtorit menaxhues për shkeljen e detyrës së tij ndaj shoqërisë.  

115.2. Nëse pronari kërkon ekzekutimin e të drejtës së shoqërisë kundër një drejtori 
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menaxhues, të gjitha dëmet që i atribuohen drejtorit menaxhues duhet të jenë 
prona të shoqërisë. Nëse gjykata konstaton se ankesa është e bazuar, Gjykata 
nxjerr vendim në favor të pronarit dhe kundër drejtorit menaxhues me ç’rast 
drejtori menaxhues duhet të paguajë shpenzimet e arsyeshme të pronarit. Këto 
shpenzimet të arsyeshme duhet të përfshijnë kompensimet ligjore të cilat bëhen 
nga pronari lidhur me përgatitjen, dorëzimin dhe udhëheqjen e ankesës.  

 
Neni 116 

Personat e Ngarkuar me Detyra 
 
Të gjithë personat e tjerë që ushtrojë disa nga kompetencat e një menaxheri në 
menaxhimin veprimtarisë së shoqërisë konsiderohen “drejtorë menaxhues” në kuptim 
të neneve 112-114 të këtij ligji, pavarësisht se a është zgjedhur apo jo ai person si 
drejtor meanxhues sipas nenit 109 të këtij ligji. 
 

KREU IX 
Shpërbërja dhe likuidimi 

 
Neni 117 

Shkaqet e shpërbërjes 
 
117.1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar do të shpërbëhet, dhe veprimtaria e saj 

tregtare do të përmbyllet, në rast të: 
a) skadimit të kohëzgjatjes (nëse ka të tillë) të theksuar në statut ose ndonjë 

rrethanë tjetër të përcaktuar në statut ose në marrëveshjen e shoqërisë, që 
mund të shkaktojë shpërbërjen ose përfundimin e ekzistencës;  

b) vendimit të pronarëve për shpërbërjen apo përfundimin e ekzistimit të 
shoqërisë sipas nenit 107 të këtij ligji,  

c) pranimit të Njoftimit për Çregjistrim nga Regjistri sipas nenit 43 të këtij 
ligji; dhe  

d) pranimit të një urdhri të Gjykatës me të cilin kërkohet përfundimi i 
ekzistencës së shoqërisë ose bëhet shpërbërja sipas një dispozite të ligjit të 
zbatueshëm në Kosovë (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjin për 
falimentim), nëse (i) koha për ankim në këtë urdhër ka skaduar dhe (ii) nuk 
ka ankesë në pritje për shqyrtim nga ndonjë gjykatë e nivelit më të lartë.  

117.2. Nëse shpërbërja e shoqërisë bëhet sipas pikave “a” ose “b” të nenit paragrafit 1 
të këtij neni (“shpërbërja vullnetare”), veprimtaria e shoqërisë përmbyllet dhe 
asetet likuidohen sipas nenit 118 të këtij ligji.  

117.3. Nëse shpërbërja e shoqërisë bëhet sipas pikave “c” ose “d” të paragrafit 1 të këtij 
neni dhe shoqëria nuk është e falimentuar, gjykata do të mbikëqyr përmbylljen e 
veprimtarisë dhe likuidimin sipas procedurave të përcaktuara në nenin 118 të 
këtij ligji ose procedurave tjera të përcaktuara nga gjykata.  

117.4. Nëse shpërbërja e shoqërisë bëhet sipas pikës “d” të paragrafit 1 të këtij neni për 
shkak se shpërbërja e tillë kërkohet sipas ligjeve të zbatueshme për falimentim, 
gjykata zbaton dhe respekton dispozitat e ligjeve për falimentim që rregullojnë 
përmbylljen e veprimtarisë dhe likuidimin e shoqërisë.  
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Neni 118 
Përmbyllja e veprimtarisë dhe likuidimi i shoqërisë 

 
118.1. Pas shpërbërjes vullnetare sipas pikave “a” ose “b” të paragrafit 1 të nenit 117 të 

këtij ligji, shoqëria vazhdon ekzistencën njëlloj si më parë, por nuk mund të 
ushtrojë veprimtari tregtare përveç atyre të nevojshme për përmbylljen e 
veprimtarisë dhe likuidimin e shoqërisë, të cilat përfshijnë (i) mbledhjen e të 
hollave ose pronës që palë të ndryshme i’a kanë borxh shoqërisë; (ii) pagimin 
ose aranzhimin për plotësimin e shumave që shoqëria u’a ka borxh kreditorëve, 
(iii) shitjen pas përmbushjes së paragrafit 2 të këtij neni, të aseteve jo-monetare 
të shoqërisë, dhe (iv) shpërndarjen e aseteve të mbetura pas shitjes dhe 
përmbushjes së pretendimeve të kreditorëve. Këto aktivitetet ushtohen nga 
drejtorët menaxhues të shoqërisë, përveç nëse shoqëria emëron një likuidues 
profesional ose një person ose shoqëri tjetër për ushtrimin e këtyre aktiviteteve, 
pagesa e të cilëve bëhet nga asetet monetare të shoqërisë.  

118.2. Menjëherë, pasi që të jetë e mundur por jo më shumë se pesë (5) ditë punë nga 
ngjarja që shkakton shpërbërjen vullnetare, shoqëria duhet të dorëzojë në Zyrën 
e Regjistrimit “Njoftimin për Shpërbërjen Vullnetare” sipas nenit 40 të këtij 
ligji. Shoqëria nuk duhet të shesë ose shpërndajë cilëndo nga asetet e saj së paku 
katërdhjetëepesë (45) ditë nga dorëzimi i njoftimit në Zyrën e Regjistrimit. 
Shitjet ose shpërndarjet e hershme mund të deklarohen të pavlefshme dhe nule 
nga gjykata në bazë të kërkesës së një kreditori të papaguar. 

118.3. Njoftimi i Shpërbërjes Vullnetare thekson, në cilëndo gjuhë zyrtare (i) se 
shoqëria ka vendosur ta përmbyllë veprimtarinë e saj tregtare dhe t’i likuidojë 
asetet e saj; (ii) datën e ngjarjes që shkaktoi shpërbërjen; (iii) vendin për 
paraqitjen e pretendimeve të kreditorëve; (iv) datën ose datat në të cilat shoqëria 
planifikon ta fillojë shitjen dhe shprendarjen e aseteve siç lejohet nga ky nen, 
data këto që mund të caktohen më pak se katërdhjetë e pesë (45) ditë, por jo më 
shumë se nëntëdhjetë (90) ditë nga koha e dorëzimit në Zyrën e Regjistrimit të 
Njoftimit për Shpërbërje Vullnetare; dhe (v) kohën dhe vendin në të cilën do të 
bëhet shitja ose shpërndarja.  

118.4. Brenda tri (3) ditëve të punës pas dorëzimit në Zyrën e Regjistrimit të Njoftimit 
për Shpërbërje Vullnetare, shoqëria duhet të u’a dërgojë një kopje të këtij 
njoftimi të gjithë pronarëve dhe kreditorëve të njohur të shoqërisë; dhe shoqëria 
i lejon secilit kreditor të siguruar që të marrë në posedim pasurinë në të cilën 
kreditori ka interes të siguruar. Nëse shoqëria posedon pronë në të cilën një palë 
e siguruar ka interes të siguruar, shoqëria i’a dorëzon pasurinë palës së siguruar. 
Pala e siguruar e shet ose disponon me pasurinë sipas ligjit të zbatueshëm për 
interesin e siguruar. Nëse shitja ose disponimi me pasurinë prodhon tepricë të 
hyrash, pala e siguruar duhet ta dorëzojë t’ia kthejë këtë tepricë shoqërisë. 
“Teprica e të hyrave” nënkupton tepricën e cila e ka kaluar (i) shumën e 
nevojshme për pagimin e borxhit të siguruar dhe (ii) shumat e tjera që kreditori 
lejohet me ligj ti mbajë si gjobë dhe/ose kompensim për shpenzimet e bëra gjatë 
marrjes në posedim ose shitjes apo disponimit me pasurinë në fjalë.  

118.5. Brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh pas ngjarjes që ka shkaktuar këtë 
shpërbërje, shoqëria duhet (i) të kompletojë një pasqyrë të librave dhe arkivës, 
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(ii) të përpilojë një inventar të të gjitha aseteve dhe një listë të të gjitha borxheve 
të saj, (iii) të vej inventarin dhe listën e lartë përmendur në dispozicion për 
inspektim dhe shqyrtim nga publiku së paku tetë orë në ditë gjatë pesë ditëve të 
punës menjëherë pas datës së theksuar në Njoftimin për Shpërbërjen e Shoqërisë 
për shitjen e aseteve të shoqërisë. Përveç nëse ligji në fuqi kërkon shitjen 
publike dhe/ose ndonjë metodë të caktuar të shitjes, shitja mund të jetë publike 
ose private dhe mund të bëhet në të gjitha mënyrat që janë të arsyeshme nga 
aspekti afarist.  

118.6. Jo më shumë se tridhjetë (30) ditë nga dorëzimi në Zyrën e Regjistrimit të 
Njoftimit për Shpërbërjen Vullnetare shoqëria duhet të publikojë në një gazetë 
me tirazh të madh në Kosovë, në gjuhët zyrtare të Kosovës, një shpallje në 
madhësi jo më të vogël se një e dhjeta e faqes që paraqet (i) emrin e shoqërisë 
dhe emrat tregtar të shfrytëzuar nga shoqëria, (ii) numrin e regjistrimit (iii) 
informata në lidhje me vendin dhe kohën ku do të bëhet shitja publike e aseteve 
dhe/ose informata në lidhje me vendin dhe kohën e shitjes së ligjshme private të 
një aseti të shoqërisë; (iv) informata në lidhje me kohën dhe vendin ku dhe kur 
do të vihet në dispozicion për shqyrtim nga publiku inventari i aseteve të 
shoqërisë dhe lista e borxheve, dhe (v) informata në lidhje me procedurat të cilat 
duhet të zhvillohen nga kreditorët ose palët e interesuara për paraqitjen e 
pretendimeve apo informatave në lidhje me afatin e fundit për paraqitjen e 
pretendimeve.  

118.7. Shoqëria nuk mund ta shtyjë datën e shitjes publike e cila është shpallur sipas 
paragrafit 6 të këtij neni.  

118.8. Shoqëria nuk duhet të paguajë kërkesat (pretendimet) që nuk janë të përfshira në 
listën e borxheve. Shoqëria duhet të vlerësojë vlefshmërinë e të gjitha kërkesave 
para përfshirjes së kërkesave në listën e borxheve. Paraqitësit e kërkesave të 
cilët mendojnë se kërkesa e tyre është dëmtuar për shkak të refuzimit të 
shoqërisë për ta përfshirë kërkesën në listën e borxheve mund ta kontestojnë 
këtë refuzim në gjykatë.  

 
Neni 119 

Shpërndarja e pasurisë së shoqërisë në likuidim 
 
Gjatë likuidimit, asetet e shoqërisë do të paguhen dhe/ose shpërndahen sipas rendit të 
përparësisë të përcaktuar në Ligjin për Falimentim. 
 

KREU X 
Bashkimi 

 
Neni 120 

Bashkimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të kufizuar 
 
120.1. Sipas planit për bashkimit që është në pajtim me nenin 121 të këtij ligji, një ose 

më shumë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të bashkohet me një 
kompani të themeluar sipas këtij ligji, në bazë të këtij Kreu.  

120.2. Për këtë qëllim “bashkimi” do të thotë një transaksion në të cilin një ose më 
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shumë kompani ose (i) bashkohen dhe i bartin tërë asetet dhe detyrimet e tyre në 
njërën prej këtyre kompanive ose (ii) bashkohen dhe i bartin tërë dhe detyrimet e 
tyre ne një kompani të re të themeluar sipas këtij ligji dhe sipas kushteve të 
përcaktuara në nenin 124 të këtij ligji.  

 
Neni 121 

Përmbajtja e planit për bashkim 
 
121.1. Plani për bashkimit duhet të përmbajë: 

a) emrin dhe adresën e zyrës së regjistruar (Selisë) dhe numrin e regjistruar të 
secilës kompaninë të përfshirë në bashkimin e propozuar;  

b) emrin dhe adresën e zyrës së regjistruar të kompanisë e cila propozohet të 
mbijetojë, në të cilën do të bashkohen (shkrihen) kompanitë e tjera;  

c) kushtet materiale të bashkimit të propozuar;  
d) për secilën kompani të bashkuar përveç kompanisë blerëse: një përshkrim të 

hollësishëm të mënyrës dhe bazës që është propozuar të shfrytëzohet për 
konvertimin e aksioneve ose interesave pronësore të kësaj kompanie në 
bashkim në (i) para të gatshme (ii) pronë tjetër, dhe/ose (iii) aksione, 
interesa pronësore dhe/ose letra me vlerë ose borxhe ose detyrime te tjera të 
shoqërisë së mbijetuar ose cilitdo nga aksionarët apo pronarët e kompanisë 
së mbijetuar, dhe  

e) tekstin e plotë të statutit dhe marrëveshjes së shoqërisë ose rregulloreve të 
kompanisë së mbijetuar që do të hyjnë në fuqi menjëherë pas këtij bashkimi.  

121.2. Nëse një shoqëri aksionare është palë në një bashkim, atëherë kërkesat e 
përcaktuara në nenet 211 – 213 të këtij ligji po ashtu duhet të plotësohen. 

 
Neni 122 

Kushtet për Miratimin e Planit 
 
122.1. Në rastin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar e cila është palë në bashkim, 

plani për bashkim duhet të miratohet (i) nga të gjithë pronarët sipas pikës “i” të 
paragrafit 1 të nenit 107 të këtij ligji, ose (ii) nga ndonjë numër më i vogël ose 
përqindje e pronarëve që kërkohet nga një dispozitë e marrëveshjes së shoqërisë, 
nëse ajo dispozitë është në pajtim me paragrafin 2 të nenit 107 të këtij ligji.  

122.2. Në rastin e shoqërisë aksionare, plani për bashkim duhet të miratohet me 
shumicë votash nga aksionarët, sipas nenit 211 të këtij ligji.  

 
Neni 123 

Regjistrimi dhe Data e Hyrjes në Fuqi të Bashkimit 
 
123.1. Për përfundimit të bashkimit, të gjitha palët në bashkim duhet të dorëzojnë 

planin për bashkim në Zyrën e Regjistrimit, në pajtim me Pjesën II të këtij ligji. 
Zyra e Regjistrimit duhet të bëjë regjistrimin e planit për bashkim, nëse plani 
është në pajtim me kushtet e parapara në nenin 121 të këtij ligji.  

123.2. Bashkimi hyn në fuqi menjëherë pas regjistrimit në Zyrën e Regjistrimit sipas 
nenit 13 të këtij ligji.  



 
Ligji Nr. 02/L-133 për shoqëritë tregtare 

 599 

123.3. Regjistrimi i planit për bashkim nga Zyra e Regjistrimit, është vetëm akt 
administrativ i regjistrimit, dhe nuk është prezumcion juridik në lidhje me 
vlefshmërinë e bashkimit.  

123.4. Shoqëritë në bashkim janë të detyruara rreptësisht që para përfundimit të 
bashkimit të përmbushin të gjitha kushtet e zbatueshme ligjore dhe të marrin të 
gjitha miratimet e parapara në cilindo ligj apo rregullore.  

123.5. Regjistrimi i planit për bashkim nuk paraqet një vendim të Zyrës së Regjistrimit 
se bashkimi nuk i shkel të drejtat e një pronari, aksionari ose kreditori. Çdo 
pronar, aksionar ose kreditor që mendon se bashkimi i shkel të drejtat e tij, mund 
të paraqesë ankesë në gjykatë që (i) kërkon kompensimin e dëmeve dhe/ose (ii) 
nëse parashihet në mënyrë specifike në një akt themelor normativ, kërkon 
zhvleftësimin e bashkimit.  

123.6. Regjistrimi i planit për bashkim nuk paraqet vendim të Zyrës së Regjistrimit se 
bashkimi është në pajtim me kërkesat apo dispozitat e akteve të tjera themelore 
normative. Cilido autoritet publik ka arsye ligjore për të besuar se bashkimi i 
shkel kushtet e parapara në një akt themelor normativ që ky autoritet publik ka 
përgjegjësinë kryesore për ekzekutim ose zbatim, mund të paraqesë ankesë në 
gjykatë, sipas aktit të tillë normativ që (i) vendos gjoba në kompanitë e 
bashkuara ose kompaninë e mbijetuar, dhe/ose (ii) deklaron bashkimin të 
pavlefshëm.  

 
Neni 124 

Pasojat e Bashkimit 
 
Pas hyrjes në fuqi të bashkimit sipas paragrafit 2 të nenit 123 të këtij ligji: 

a) kompanitë të cilat janë palë në bashkim, shndërrohen në një kompani të 
vetme e cila në planin për bashkim do të quhet shoqëria e mbijetuar, dhe 
ekzistimi i veçantë juridik i të gjitha kompanive të tjera - përveç kompanisë 
së mbijetuar - do të përfundojë;  

b) kompania e mbijetuar është përgjegjëse për të gjitha detyrimet, të çfarëdo 
lloji, të secilës kompani në bashkim;  

c) kompania e mbijetuar i fiton të gjitha të drejtat dhe interesat në të gjitha 
asetet, e çfarëdo lloji, të secilës kompani në bashkim;  

d) të gjitha kontestet dhe pretendimet kundër një kompanie që ishte palë në 
bashkim, ekzistenca e së cilën është përfunduar pas bashkimit, duhet të 
vazhdohet kundër kompanisë së mbijetuar; nga aspekti juridik – kompania e 
mbijetuar i zëvendëson të gjitha kompanitë e tjera të bashkuara, ekzistenca e 
të cilave është përfunduar me bashkim;  

e) statuti i shoqërisë së mbijetuar është statuti i shoqërisë së mbijetuar i 
paraqitur në planin e bashkimit;  

f) marrëveshja ose rregullorja e shoqërisë së mbijetuar është marrëveshja ose 
rregullorja e shoqërisë mbijetuar të përcaktuara në planin e bashkimit; dhe  

g) aksionet ose interesat pronësore të secilës kompani në bashkim që sipas 
planit të bashkimit duhet të konvertohen në aksione, interesa pronësore 
dhe/ose letra me vlerë ose borxhe apo detyrime te tjera të kompanisë së 
mbijetuar duhet të konvertohen. 
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Neni 125 
Bashkimi i Shoqërisë dhe Personit të huaj juridik 

 
Një ose më shumë persona të huaj juridik dhe një ose më shumë shoqëri me përgjegjësi 
të kufizuar të Kosovës mund të bashkohen si vijon: 

a) secila shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e Kosovës e cila merr pjesë në 
bashkim, është përgjegjëse për të siguruar se bashkimi do të bëhet në pajtim 
me kushtet e përcaktuara në këtë Krerë; dhe 

b) korporata e mbijetuar duhet të zbatojë t’i respektojë të gjitha kërkesat e 
zbatueshme të këtij ligji dhe elementet e tjera të ligjit të zbatueshëm në 
Kosovë. Pa kufizuar përgjithësinë e detyrimit të mësipërm, është me rëndësi 
të veçantë që nëse shoqëria tregtare themelohet sipas ligjeve ose një 
jurisdiksioni të huaj jashtë Kosovës, shoqëria tregtare e mbijetuar duhet t’i 
përmbushë plotësisht dispozitat e zbatueshme nga nenet 37 dhe 38 të këtij 
ligji. 

 
PJESA VII 

SHOQËRIA AKSIONARE 
 

KREU I 
Dispozitat e Përgjithshme 

 
Neni 126 

Natyra e Shoqërisë Aksionare dhe e Aksionit 
 
126.1. Shoqëria aksionare është person juridik në pronësi të aksionarëve të saj por është 

juridikisht e ndarë dhe e veçantë nga aksionarët. Aksionari i një shoqërie 
aksionare nuk është bashkë-pronar dhe nuk ka interes të transferueshëm në 
pronën ose asetet e shoqërisë. Një shoqëri aksionare mund të ketë vetëm një 
aksionar.  

126.2. Aksionet në shoqërinë aksionare janë njësitë në bazë të së cilave ndahen 
interesat pronësore në shoqëri.  

126.3. Aksioni në shoqërinë aksionare është pronë e aksionarit.  
126.4. Varësisht nga paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni aksioni mund të bartet lirisht, 

pjesërisht ose plotësisht, nga një aksionar tek cilido person ose shoqëri.  
126.5. Pavarësisht nga paragrafi 4 i të këtij neni, statuti mund të përcaktojë kufizime në 

bartje, duke përfshirë por pa u kufizuar, në një ndalesë absolute për bartjen e 
aksioneve, kufizime në kërkimin e miratimit të drejtorëve ose aksionarëve për 
bartjen dhe të drejtat me të cilat garantojnë se kur një aksionar bart aksionet e 
tij/saj atëherë edhe të tjerët kanë të drejtën ose detyrimin për ta bërë këtë. Çdo 
bartje e cila është në kundërshtim me këto rregulla është nulë apo e pavlefshme 
dhe nuk ka efekt ndaj shoqërisë.  

126.6. Asgjë në nenin 126 ose në këtë ligj nuk mund të interpretohet ose të zbatohet në 
një mënyrë që dëmton zbatimin e kërkesave (kushteve) të parapara në një akt 
tjetër themelor normativ të Kosovës i cili rregullon transaksionet e letrave me 
vlerë.  
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Neni 127 
Kapitali Themeltar 

 
127.1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë aksionare duhet të jetë më së paku në 

shumën prej 25.000 Euro ose në ndonjë shumë tjetër më të madhe nëse kjo 
kërkohet në bazë të nenit 153 të këtij ligji.  

127.2. Kapitali themeltar fillestar duhet ti paguhet shoqërisë sipas kushteve të 
përcaktuara në nenin 153 të këtij ligji.  

 
Neni 128 

Parimi i Përgjegjësisë 
 
128.1. Shoqëria aksionare është përgjegjëse për të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera 

me tërë asetet dhe pasurinë e saj.  
128.2. Asnjë person, shoqëri tregtare ose shoqëri tjetër nuk është përgjegjëse për 

detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është aksionar në këtë shoqëri.  
 

Neni 129 
Përgjegjësitë e Themeluesve për Veprimet Para Regjistrimit 

 
Nëse një ose më shumë themelues dhe/ose persona tjerë ndërmarrin veprim në emër të 
shoqërisë aksionare para regjistrimit (duke përfshirë por pa u kufizuar në, hapjen e 
xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose 
ndërmarrjen e detyrimeve të tjera), këta persona të cilët ndërmarrin këto veprime janë 
bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për pretendimet dhe detyrimet që lindin si 
rezultat i këtyre veprimeve, përveç nëse ndryshe është arritur marrëveshja me palët e 
treta. Pasi që shoqëria të jetë regjistruar, shoqëria mund të marrë përsipër përgjegjësinë 
për këto pretendime dhe detyrime; në raste të këtilla, shoqëria është e vetmja palë 
përgjegjëse për pretendimet dhe detyrimet. 
 

Neni 130 
Kompetencat 

 
Shoqëria aksionare ka kompetencë të nevojshme për ta ushtruar veprimtarinë e saj që 
përfshin, por nuk kufizohet vetëm në kompetencat (i) për të ushtruar padi ose për të 
qenë e paditur; (ii) për të lidh kontrata, të huazojë të para dhe t’u nënshtrohet borxheve 
dhe detyrimeve tjera; (iii) të fitojë, posedojë, të japë me qira, të vejë peng ose hipotekë, 
ose në mënyrë tjetër të disponojë me ose të punojë me pasurinë; (iv) të fitojë, posedojë, 
japë me qira, të vejë peng, votojë, shesë ose në mënyrë tjetër të disponojë me aksionin 
ose interesat e tjera pronësore ose të ortakisë në një shoqëri tjetër; dhe (v) të caktojë, 
emërojë ose angazhojë zyrtarët, punëtorët dhe agjentët e shoqërisë dhe të përcaktojë 
detyrat dhe kompensimet e tyre. 
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Neni 131 
Kohëzgjatja 

 
131.1. Kohëzgjatja e shoqërisë aksionare është e pakufizuar, përveç nëse është 

përcaktuar një afat më i shkurtër në statutin e saj.  
131.2. Nëse kohëzgjatja e shoqërisë aksionare zgjatet, Zyra e Regjistrimit duhet të njoftohet 

dhe kjo duhet të publikohet nga ana e kësaj Zyre në bazën e të dhënave të saj.  
 

Neni 132 
Aksionarët 

 
Shoqëria aksionare mund të ketë një ose më shumë persona, shoqëri tregtare dhe/ose 
shoqëri të tjera si aksionarë. 
 

Neni 133 
Autorizimi i Themeluesve Përfundon pas Regjistrimit 

 
Pas regjistrimit të një shoqërie aksionare dhe pasi që ajo të bëhet person juridik, të 
gjithë personat ose shoqëritë që ishin themelues të shoqërisë aksionare nuk kanë më 
autorizim për menaxhimin ose qeverisjen me të. Pavarësisht nga e mësipërmja, nëse 
themeluesi përkatës është person fizik që pas regjistrimit të shoqërisë aksionare mban 
një pozitë tjetër në shoqëri ky person ka autorizimin që vjen nga ajo pozitë. 
 

Neni 134 
Blerja e Pronës së një Themeluesi 

 
Nëse, gjatë dy viteve të para të ekzistimit të shoqërisë aksionare, shoqëria aksionare 
dëshiron të blejë ndonjë pronë ose aset të njërit themelues me çfarëdo lloj kompensimi, 
shoqëria nuk vazhdon me blerjen përderisa të gjithë aksionarët të jenë njoftuar dhe të 
kenë miratuar blerjen. 
 

Neni 135 
Kufizimet në Mundësitë e Shoqërisë Aksionare për t’u Parapaguar 

ose për të Punuar me Aksionet e Veta 
 
135.1. Përveç kur lejohet shprehimisht me një dispozitë të këtij ligji, një shoqëri 

aksionare nuk mund të parapaguajë ose të blejë aksionet e veta të emetuara ose 
të pa-emetuara.  

135.2. Nëse personi ose shoqëria parapaguan ose blen aksionet e një shoqërie aksionare 
në emër të kësaj shoqërisë aksionare: (i) interesi i shoqërisë aksionare në këtë 
transaksion si dhe për aksionet përkatëse – nga aspekti juridik – është i 
pavlefshëm, (ii) shoqëria aksionare nuk është përgjegjëse për pagimin e 
aksioneve dhe ka të drejtë në ri-kthimin e të gjitha parave ose aseteve të cilat 
janë dhënë si pagesë për këto aksione, dhe (iii) personi ose shoqëria që bën 
parapagimin ose blerjen konsiderohet – po ashtu nga aspekti juridik – se janë 
parapaguar ose e kanë kryer blerjen në emër të tyre, dhe ky person ose kjo 
shoqëri është përgjegjëse për pagimin e këtyre aksioneve.  
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135.3. Themeluesit ose në rast të rritjes së kapitalit parapagues, drejtorët do të jenë po 
ashtu personalisht përgjegjës për të paguar aksionet e parapaguara në shkelje të 
këtij neni, përveç nëse ata e vërtetojnë se asnjë faj nuk mund të t’iu ngarkohet 
atyre personalisht.  

 
Neni 136 

Mungesa e Mbrojtjes Ultra Vires 
 
Shoqërisë aksionare nuk i lejohet që ta mohojë ose t’i shmanget përgjegjësisë se saj për 
një veprim të saj, në bazë të argumentit se ky veprim nuk ishte në kuadër të qëllimit 
afarist të shoqërisë të përcaktuar në statut. 
 

KREU II 
Statuti dhe Rregulloret 

 
Neni 137 
Statuti 

 
Shoqëria aksionare themelohet vetëm pas regjistrimit të statutit të saj sipas nenit 35 të 
këtij ligji. Statuti është dokumenti themelues dhe konstituiv i shoqërisë aksionare. 
Ndryshimet dhe plotësimet në statut nuk kanë efekt juridik përderisa të miratohen nga 
aksionarët dhe të dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 138 
Rregulloret 

 
138.1. Shoqëria aksionare duhet të ketë një komplet të rregulloreve të cilat përmbajnë 

dispozita për menaxhimin dhe funksionimin e shoqërisë. Si shembull, por pa u 
kufizuar, rregulloret mund të përmbajnë dispozita në lidhje me (i) përcaktimin e 
kohës, vendit dhe procedurave për mbledhjet e aksionarëve dhe bordit të 
drejtorëve, (ii) të drejtat dhe procedurat të cilat duhet të zhvillohen nga shoqëria 
gjatë votimit të aksionarëve ose drejtorëve në mbledhje, (iii) titujt dhe detyrat 
specifike të zyrtarëve dhe drejtorëve të shoqërisë, dhe (iv) formularë për 
certifikatat e aksioneve.  

138.2. Rregulloret mund të miratohen, ndryshohen ose revokohen nga aksionarët ose 
bordi i drejtorëve, përveç nëse këto autorizime janë rezervuar vetëm për 
aksionarët në statutin e shoqërisë. Asnjë rregullore e miratuar nga aksionarët nuk 
mund të ndryshohet ose revokohen nga bordi i drejtorëve, përveç nëse kështu 
është përcaktuar në rregullore.  

 
Neni 139 

Statuti i Mbisundon Rregulloret 
 
Nëse shfaqet konflikt ndërmjet statutit dhe rregulloreve të shoqërisë, statuti 
mbizotëron. Në raste të tilla, dispozitat përkatëse të rregulloreve konsiderohen të 
revokuara ose të ndryshuara në masën e nevojshme për eliminimin e mospërputhjes. 
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Neni 140 
Mbledhja Organizative e Shoqërisë Aksionare 

 
Menjëherë pas regjistrimit të shoqërisë aksionare, drejtorët fillestar të emëruar në statut 
duhet të mbajnë një mbledhje organizative për ta kompletuar organizimin e shoqërisë 
përmes zgjedhjes së zyrtarëve fillestar si dhe ushtrimin e veprimtarive përkatëse nën 
autorizimin e tyre. 
 

KREU III 
Aksionet dhe Letrat me Vlerë 

 
Neni 141 

Aksionet e Thjeshta dhe të Privilegjuara, Vlera Nominale, 
Mungesa e aksionit në prurësin 

 
141.1. Shoqëria aksionare mund të emetojë dy lloje të aksioneve, aksione të thjeshta 

dhe aksione të privilegjuara. Shoqëria duhet të ketë medoemos aksione të 
thjeshta dhe duhet të emetojë së paku një aksion të thjeshtë. Aksionet e 
privilegjuara të shoqërisë (por jo edhe aksionet e thjeshta) mund të ndahen në dy 
ose më shumë kategori me të drejta dhe privilegje të ndryshme.  

141.2. Aksionet e të gjitha llojeve dhe kategorive duhet të kenë vlerën e theksuar 
nominale. Nëse aksioni ka vlerën e theksuar nominale atëherë kjo vlerë duhet të 
jetë më së paku një (1) Euro cent. Vlera e theksuar nominale e një aksionit të 
thjeshtë ose të privilegjuar, mund të jetë – por nuk është e detyrueshme – më e 
madhe se një (1) Euro cent.  

141.3. Çdo aksion nga aksionet e thjeshta duhet të ketë vlerën e njëjtë nominale si 
aksionet e tjera të thjeshta. Çdo aksion nga kategori e caktuar e aksioneve të 
privilegjuara duhet të ketë vlerën e njëjtë nominale si aksionet e tjerë të të njëjtës 
kategori.  

141.4. Aksionet e thjeshta të shoqërisë nuk mund të konvertohen në aksione të 
privilegjuara ose në letra me vlerë. Sidoqoftë, aksionet e privilegjuara mund të 
konvertohen, nëse lejohet sipas statutit të shoqërisë, në aksione të thjeshta ose në 
aksioneve të kategorive të tjera të aksioneve të privilegjuara të shoqërisë.  

141.5. Shoqëria aksionare nuk është e autorizuar që të emetojë, dhe nuk do të emetojë, 
aksione në prurësin ose letra me vlerë në prurësin. Të gjitha aksionet ose letrat 
me vlerë të emetuara në kundërshtim me këtë nen, si dhe të gjitha të drejtat apo 
pretendimet qe rrjedhin si pasojë e këtyre aksioneve ose letrave me vlerë do të 
jenë nule, të pavlefshme dhe të pa-zbatueshme.  

 
Neni 142 

Aksionet e Autorizuara dhe të Emetuara 
 
142.1. Statuti i shoqërisë aksionare do të përcaktojë numrin e saktë të aksioneve të 

thjeshta të autorizuara të shoqërisë dhe, nëse ka të këtillë, numrin e saktë të 
autorizuar të aksioneve të privilegjuara të shoqërisë. Nëse janë autorizuar më 
shumë se një kategori të aksioneve të privilegjuara, statuti duhet të përcaktojë 
numrin e saktë të secilës kategori të autorizuar.  
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142.2. Numri i aksioneve të autorizuara të çfarëdo lloji ose kategorie mund të 
ndryshohet vetëm me miratimin e një ndryshimi apo plotësimi të statutit në 
përputhje me kërkesat e zbatueshme të këtij ligji.  

142.3. Shoqëria aksionare mund të emetojë vetëm aksionet e autorizuara nga statuti i 
saj.  

142.4. Shoqëria aksionare mund të emetojë çfarëdo numri të aksioneve të çfarëdo lloji 
ose kategorie të aksioneve të autorizuara me statut, deri në numrin maksimal që 
është përcaktuar me statut për këtë lloj ose kategori.  

142.5. Vendimi për emetimin e aksioneve të autorizuara si dhe përcaktimi i numrit, 
kohës dhe kushteve të tjera të emetimit, mund të bëhet vetëm nga aksionarët e 
shoqërisë, përveç nëse me statut, rregullore ose vendim të aksionarëve ky 
autorizim bartet në bordin e drejtorëve, dhe vetëm deri në shkallën e lejuar me 
statut, rregullore ose vendim.  

 
Neni 143 

Lista e Aksionarëve 
 
143.1. Çdo shoqëri aksionare duhet të mbajë listën e aksionarëve që (i) i përmban 

emrin dhe adresën e secilit aksionar aktual si dhe numrin dhe llojin e aksioneve 
me të cilat aktualisht disponojnë, dhe (ii) përmban informacionin tjetër që sipas 
këtij ligji duhet të shënohet në këtë listë. Shoqëria menjëherë duhet t’i regjistrojë 
këto informata të aksionarëve në këtë listë.  

143.2. Nëse shoqëria i ka emetuar aksione një aksionari, atëherë shoqëria duhet që 
menjëherë t’i regjistrojë informatat e tij në këtë listë.  

143.3. Nëse aksionari ka pranuar aksione nga një aksionar tjetër, shoqëria duhet t’i 
regjistrojë informatat përkatëse jo më pak se tri ditë pas pranimit të njoftimit për 
bartjen e këtij aksioni si dhe identitetin e bartësit dhe pranuesit. Nëse aksionet e 
përfshira në bartje janë të certifikuara, atëherë dorëzimi në shoqëri i certifikatave 
të aksioneve që mbajnë nënshkrimin e bartësit së bashku me një komunikatë për 
bartjen e aksioneve të tilla deri te transferuesi, konsiderohet njoftim adekuat. 
Nëse aksionet e përfshira në bartje nuk janë të certifikuara, atëherë dorëzimi në 
shoqëri i një deklarate të nënshkruar nga bartësi ku theksohet se bartësi e ka bërë 
bartjen e aksioneve te pranuesi, do te konsiderohet njoftim adekuat.  

143.4. Nëse brenda afatit të caktuar, shoqëria dështon ose refuzon t’i regjistrojë 
informatat e kërkuara të aksionarëve në listën e aksionarëve, personi ose 
shoqëria mund të paraqesë padi në gjykatë, për ta detyruar shoqërinë që të bëjë 
regjistrimin e këtyre informatave si dhe ta njohë formalisht statusin e personin 
ose shoqërinë si aksionar. Gjykata, pas dorëzimit të kërkesës nga personi ose 
shoqëria që kërkon statusin e aksionarit, ose pas kërkesës së shoqërisë, është 
kompetente dhe e autorizuar që:  
a) ta përcaktojë pronarin e vërtetë të aksionit dhe ta caktojë ditën në të cilën 

këtij pronari është dashur të regjistrohen në listën e aksionarëve;  
b) ta urdhërojë shoqërinë që t’i regjistrojë të dhënat e këtij pronari në listën e 

aksionarëve; dhe  
c) t’ia kompensojë dëmin të cilin Gjykata e konsideron si të përshtatshme; në 

gjykata vendos në favor të pranuesit, kompensimin e dëmit që shoqëria i’a 
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ka shkaktuar pranuesit si pasojë e refuzimit për regjistrimin e menjëhershëm 
të informatave të pranuesit në listën e aksionarëve, duke përfshirë edhe 
dëmet të cilat janë shkaktuar si pasojë e pamundësisë së pranuesit për të 
votuar ose të pranuar dividente ose për të bartur aksione.  

 
Neni 144 

Qasja e Aksionarëve në Dokumentacion 
 
144.1. Të gjithë aksionarët kanë të drejtë ta rishikojë listën e aksionarëve të shoqërisë 

aksionare apo statutin ose rregulloren në vendin kryesor të veprimtarisë tregtare 
të shoqërisë.  

144.2. Për ushtrimin e të drejtës sipas paragrafit 1 të këtij neni, aksionari duhet së pari 
ti dorëzojë shoqërisë një kërkesë ma shkrim për rishikimin e dokumenteve të 
sipër cekura. Nëse aksionari është shoqëri, atëherë duhet të paraqesë në kërkesë 
emrin ose emrat e personave të autorizuar për rishikimin e dokumenteve në emër 
të shoqërisë.  

144.3. 144.3 Nëse shoqëria dështon ose refuzon të lejojë rishikimit e dokumenteve 
brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas pranimit të kërkesës, aksionari mund 
paraqesë padi në gjykatë për të detyruar shoqërisë që ta lejojë këtë rishikim. 
Gjykata është kompetente dhe ka autorizimin e nevojshëm për të nxjerrë një 
vendim për këtë qëllim. 

 
Neni 145 

Aksionet e Certifikuara dhe të Pa-Certifikuara 
 
145.1. Aksioni apo aksionet e shoqërisë aksionare mund të jenë të certifikuara (me 

certifikatë për aksionin) apo të pa-certifikuara.  
145.2. Nëse aksioni ose aksionet janë të certifikuara, certifikata e aksionit duhet të 

përmbajë (i) emrin e personit ose shoqërisë për të cilin është nxjerrë certifikata, 
(ii) numrin e aksioneve të përfaqësuara në certifikatë dhe numrin progresiv të 
certifikatës, (ii) llojin e aksioneve (të thjeshta ose të privilegjuara) të 
përfaqësuara në certifikatë, (iii) nëse aksionet përkatëse janë të një kategorie të 
caktuar të aksioneve të privilegjuara, atëherë duhet të theksohet kategoria 
përkatëse, dhe (iv) nëse aksionet përkatëse janë aksione të privilegjuara të një 
kategorie të caktuar, atëherë një deklaratë që parashtron të drejtat (duke 
përfshirë të drejtat e votimit) si dhe privilegjet e aksioneve të tilla siç janë 
paraqitur në statutin e shoqërisë.  

145.3. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në statutin e shoqërisë aksionare, bordi i 
drejtorëve mund të vendosë që disa ose të gjitha aksionet e certifikuara të 
shëndërrohen në aksione të pa certifikuara;  

145.4. Aksionet e certifikuara dhe të pa-certifikuara të të njëjtit lloj dhe kategori kanë 
të drejta identike.  
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Neni 146 
Të Drejtat e Pronarëve të Aksioneve të Thjeshta 

 
Përveç nëse shprehimisht është kufizuar në cilindo vend tjetër të këtij ligji, pronari i një 
aksioni të thjeshtë të shoqërisë aksionare i ka të drejtat e njëjta me pronarët e tjerë të 
aksioneve të thjeshta, duke përfshirë – por pa u kufizuar: 

a) të drejtën për t’u njoftuar dhe për të marrë pjesë në një mbledhje të 
aksionarëve;  

b) të drejtën për hedhjen e një (dhe vetëm një) vote për çdo aksion të thjeshtë 
dhe mbi të gjitha çështjet e votuara në atë mbledhje;  

c) të drejtën për pranimin e një dividenti të barabartë për secilin aksion të 
thjeshtë te cilin e mban;  

d) pas likuidimit të shoqërisë, të drejtën për pranimin e shpërndarjeve të 
barabarta për secilin aksion të thjeshtë të cilin e mban; dhe  

e) të drejta tjera të themeluara me këtë ligji, me statut ose rregullore të 
shoqërisë.  

 
Neni 147 

Të Drejtat e Pronarëve të Aksioneve të Privilegjuara 
 
147.1. Të gjitha të drejtat dhe privilegjet e secilës kategori të aksioneve të privilegjuara 

të shoqërisë aksionare duhet të përcaktohen në tërësi në statutin e shoqërisë. 
Këto të drejta dhe privilegje mund të përfshijnë: 
a) një përparësi ndaj pronarëve të aksioneve të thjeshta në lidhje me dividentët;  
b) një përparësi në shpërndarje gjatë likuidimit të shoqërisë;  
c) të drejta të veçanta të votimit apo pa të drejta të votimit;  
d) të drejtën për konvertimin e këtyre aksioneve në aksione të thjeshta ose në 

një kategori tjetër të aksioneve të privilegjuara të shoqërisë;  
e) të drejtën për të kërkuar nga shoqëria, kompensimin e aksioneve nëse 

kushtet dhe konditat e të drejtës së tillë për kërkimin e kompensimit; dhe  
f) të drejta dhe përparësi të tjera të cilat nuk janë të ndaluara me këtë ligj.  

147.2. Pronari i një aksioni nga një kategori e aksioneve të privilegjuara të emetuara 
dhe papaguara të shoqërisë aksionare do të kenë të drejtat dhe privilegjet e njëjta 
si poseduesit e tjetër të aksioneve të kategorisë së tillë.  

147.3. Përveç siç thuhet në statut, pronarët e aksioneve të privilegjuara do të kenë të 
drejtë vote në mbledhjet e aksionarëve.  

 
Neni 148 

Letrat me Vlerë përveç Aksioneve, Letrat me Vlerë që mund të Konvertohen 
në Aksione dhe Mundësitë për Blerjen e Aksioneve 

 
148.1. Varësisht nga paragrafi 2 i këtij neni si dhe ndalesat apo kufizimet e përcaktuara 

në statutin e shoqërisë, shoqëria mund të krijojë dhe emetojë letra të tjera me 
vlerë përveç aksioneve (i) bonde, (ii) letra me vlerë të konvertueshme në 
aksione, dhe (iii) mundësinë për blerjen e aksioneve. Mundësia për blerjen e një 
aksioni është letër me vlerë që i ep pronarit të drejtën për blerjen e një numri të 
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caktuar të një lloji – apo kategorie – të aksioneve me një çmim të caktuar brenda 
një afati të caktuar kohor.  

148.2. Letrat me vlerë të konvertueshme në aksione si dhe mundësia për blerjen e 
aksioneve nuk mund të emetohen nëse numri i autorizuar i aksioneve përkatëse, 
siç përcaktohet në statutin e shoqërisë, nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar 
(i) emetimin e ardhshëm të aksioneve të tjera të atij lloji, (ii) emetimin e 
aksioneve të tjera sipas letrave të tjera me vlerë apo mundësive të blerjes tashmë 
të emetuara, dhe (iii) të gjitha aksionet e tjera të cilat tashmë janë emetuar.  

148.3. Kurdo që shoqëria emeton letra me vlerë të konvertueshme në aksione ose 
mundësi për blerjen e aksioneve, shoqëria duhet ta regjistrojë në listën e 
aksionarëve emrin dhe adresën e secilit pronar të letrës me vlerë apo mundësisë 
për blerje si dhe numrin e aksioneve të autorizuara për të cilat shoqëria duhet të 
respektojë të drejtën e pronarit për konvertim. Deri në skadimin e afatit të 
vlefshmërisë së këtyre të drejtave, shoqëria duhet të mbajë në thesarin e saj, atë 
numër të aksioneve të autorizuara për sigurimin e të drejtave të këtilla.  

148.4. Vendimi për emetimin e letrave me vlerë ose mundësisë për blerje të theksuar në 
këtë nen, duhet të jetë në përputhje me kërkesat e paragrafit 5 të nenit 142 të 
këtij ligji.  

 
Neni 149 

Pagesa për Aksione dhe Letra me Vlerë 
 
149.1. Përveç se në relacion me skemën e aksioneve të punonjësve një shoqëri 

aksionare nuk duhet të emetojë ose shesë aksionet ose letrat e saj me vlerë, 
përveç në një transaksion ku shoqëria menjëherë merr (i) pagesën e plotë sipas 
çmimit të parapaguar, ose (ii) pagesën e pjesërishme sipas nenit 150 të këtij ligji.  

149.2. Përveç nëse parashihet ndryshe me statut ose vendim të aksionarëve ose në 
Skemën e Aksioneve të Punonjësve të miratuar sipas këtij ligji, çmimi 
parapagues mund të paguhet në para të gatshme ose me pronë tjetër materiale 
ose jo-materiale ose të drejta me vlerë. Nëse pagesa bëhet në forma të tjera 
përveç parave, aksionari i ardhshëm i shoqërisë është i detyruar qe të angazhojë 
një vlerësues të jashtëm të pavarur rregullator i cili do të mbledh dhe dorëzoj 
para bordit të drejtorëve një raport për vlerësimin e drejt dhe të arsyeshëm të 
vlerës së pasurisë të ofruar në formë pagese si dhe një mendim formal se kjo 
vlerë është e mjaftueshme për të mbuluar çmimin blerës të aksionit ose letrës me 
vlerë e cila do të emetohet ose shitet. Raporti do të përmbaj së paku (i) një 
përshkrim të pasurisë ose të drejtave që ofrohen si pagesë, (ii) një përshkrim të 
metodës së vlerësimit e cila është përdorur nga vlerësuesi dhe (iii) një deklaratë 
nga vlerësuesi se shuma e arritur përmes kësaj metode është më së paku e 
barabartë me çmimin parapagues. 

149.3. Përveç nëse parashihet ndryshe me vendim të aksionarëve ose në Skemën e 
Aksioneve të Punonjësve të miratuar sipas këtij ligji, një shoqëri aksionare nuk 
mund të pranojë punë ose shërbime – qoftë të kryera apo që duhet të kryhen – si 
kompensim të pjesshëm ose të plotë për një aksion ose letër me vlerë. 
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Neni 150 
Pagesat e Pjesërishme për Aksione 

 
150.1. Brenda tridhjetë (30) ditëve të para pas regjistrimit fillestar, shoqëria aksionare 

mund të emetojë të gjitha aksionet apo një pjesë të tyre në këmbim me një 
kompensim të pjesshëm, por vetëm nëse ka marrëveshje midis aksionarëve dhe 
shoqërisë që parasheh (i) ndonjë apo të gjitha pagesat për aksione të tilla duhet 
të bëhen në para të gatshme dhe jo ndryshe dhe (ii) jo më pak se 25% për vlerën 
nominale të aksioneve duhet të paguhet brenda tridhjetë (30) ditëve pas 
regjistrimit fillestar të shoqërisë, dhe (iii) bilanci i papaguar duhet të paguhet në 
një datë e cila nuk mund të jetë më shumë se dy (2) vite nga dita e regjistrimit 
fillestar të shoqërisë.  

150.2. Përveç në rast të aksioneve të emetuara sipas Skemës së Aksioneve të 
Punonjësve të miratuar në pajtim më këtë ligj, aksionet e lëshuara në kursin e 
rritur në kapital themelor duhet të paguhen në tërësi dhe nuk mund të emetohen 
si aksione pjesërisht të paguara.  

150.3. Në lidhje me aksionet e paguara pjesërisht, të dhënat në vijim duhet të 
regjistrohen në regjistrin e aksionarëve të shoqërisë dhe nëse aksioni i tillë është 
certifikuar, në certifikatën e aksionit (nëse ka të tillë): (i) shuma e përgjithshme e 
çmimit të aksionit; (ii) shumën e paguar në kohë e emetimit, dhe (iii) të gjitha 
shumat që janë paguar nga koha e emitimit dhe koha e pagesës.  

150.4. Të drejtat e votimit dhe të drejtat e tjera të aksionit të paguar pjesërisht, duke 
përfshirë të drejtat në dividente dhe shpërndarje, duhet të reduktohen në masën e 
nevojshme për të pasqyruar shumën e cila nuk është paguar për aksionin.  

150.5. Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit 4 të këtij neni, është e veçantë në rast 
se shoqëria aksionare shpall një divident për një lloj apo kategori të caktuar të 
aksioneve, shoqëria duhet që njëkohësisht të shpallë divident edhe për aksionet e 
atij lloji apo kategori që nuk janë paguar plotësisht, por dividenti i pagueshëm 
për këtë lloj të aksioneve duhet të reduktohen në masën e nevojshme për të 
pasqyruar shumën e cila ende nuk është paguar për atë aksion. Në raste të tilla 
shoqëria ka të drejtën që (i) të paguajë dividentin për aksionarin në fjalë, ose (ii) 
të bëjë shpërndarjen e dividentit duke ia ndalur shumën e pa-paguar të aksionit.  

 
Neni 151 

Përgjegjësitë e Pronarëve të Aksioneve të Paguara Pjesërisht 
 
151.1. Secili pronar/debitor i aksionit të paguar pjesërisht është personalisht përgjegjës 

ndaj shoqërisë për bilancin e mbetur.  
151.2. Nëse pronari/debitori i aksioneve të paguara pjesërisht dështon që menjëherë të 

paguaj ndonjë këst të maturuar sipas marrëveshjes me shkrim të paraparë në 
paragrafin 1 të neni 150 të këtij ligji, shoqëria mundet të deklaroj marrjen e 
aksioneve në tërësi apo pjesërisht (përveç nëse kjo ndikon negativisht në një 
person i cili ka blerë disa aksione ose të gjitha aksionet pa qenë në njohuri për 
statusin e tyre si aksione pjesërisht të paguara) dhe/ose menjëherë të kërkojë 
pagimin e bilancit të mbetur përmes paraqitjes së padisë në gjykatë kundër 
aksionarit për shumën e mbetur. “shuma e mbetur” përfshin (i) kamatën në 
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shumën e mbetur (përfshirë ndonjë kamatë të maturuar e cila nuk është paguar) 
të cilën pronari/debitori ka dështuar ta paguaj, si shkallë e llogaritur nga 
Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës dhe e publikuar, plus (ii) të gjitha 
shpenzimet e arsyeshme që janë bërë nga shoqëria gjatë përgatitjes, paraqitjes 
dhe procedurës kontestimore ose gjatë shitjes.  

151.3. Personi ose shoqëria që blen aksionin e paguar pjesërisht nuk është përgjegjës 
për shumën e papaguar, përveç nëse blerësi ka pasur paraprakisht informata se 
aksionet nuk kanë qenë të paguara plotësisht. Nëse blerësi ka qenë në dijeni mbi 
këtë fakt, ai është personalisht dhe bashkërisht përgjegjës së bashku me 
pronarin/debitorin e aksioneve për shumën e papaguar. Nëse blerësi nuk ka qenë 
në dijeni mbi këtë fakt, aksionari/debitori mbetet pala e vetme plotësisht 
përgjegjëse për shumën e papaguar.  

151.4. Pengmarrësi i aksioneve të paguara pjesërisht, nuk është përgjegjës si rezultat i 
statusit të tij si pengmarrës. Sidoqoftë, nëse pengmarrësi bën blerjen e aksioneve 
të paguara pjesërisht, normat e parapara në paragrafin 3 të këtij neni merren 
parasysh gjatë përcaktimit të përgjegjësisë së pengmarrësit për shumën e 
papaguar.  

 
Neni 152 

E Drejta e Përparësisë në Aksionet e Reja 
 
152.1. Sipas këtij neni, dhe përveç në relacion me Skemën e Aksioneve të Punonjësve, 

pronarët e aksioneve të shoqërisë kanë të drejtën e përparësisë për blerjen e 
aksioneve të reja të të njëjtit lloj – ose nëse është e aplikueshme të të njëjtës 
kategori – kurdo që shoqëria emeton aksione të reja të llojit përkatës.  

152.2. E drejta e përparësisë së një pronari sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk është e 
pakufizuar. Kjo e drejtë mund të ushtrohet nga pronari vetëm në lidhje me atë 
përqindje të aksioneve të reja që është e barabartë me përqindjen aktuale të 
pronësisë së pronarit në aksionet tashmë të emetuara dhe ato të papaguara të të 
njëjtit lloj dhe kategori. Pronari mund ta shfrytëzojë të drejtën e përparësisë 
pjesërisht ose plotësisht.  

152.3. E drejta e përparësisë e përcaktuar në këtë nen nuk mund të kufizohet ose 
revokohet me statut ose me rregullore, megjithatë kjo e drejtë mund të kufizohet 
ose të revokohet në bazë të një vendimi të aksionarëve i cili është miratuar me së 
paku dy të tretat e votave të pronarëve të të njëjtit lloj dhe kategori të aksioneve. 
Ky votim duhet të bëhet pas paraqitjes së një raporti nga drejtorët ku 
përcaktohen: (i) arsyet për kufizimin ose për revokimin e së drejtës së 
përparësisë dhe (ii) arsyetimi i përdorur nga bordi i drejtorëve për përcaktimin e 
çmimit të aksioneve që do të emetohen. Ky raport duhet të përgatitet nga një 
vlerësues i pavarur rregullator.  

152.4. E drejta e përparësisë e themeluar sipas këtij neni zbatohet vetëm për pronarët 
ekzistues të aksioneve të regjistruara në listën e aksionarëve të shoqërisë. 
Shprehimisht është përcaktuar se pronësia ndaj një mundësie për blerjen e një 
aksioni ose letre me vlerë e cila konvertohet në aksion nuk jep shkas për çfarëdo 
të drejtë të përparësisë e cila është themeluar sipas këtij neni.  

152.5. Kur propozohet një emetim i ri shoqëria do t’u dorëzojë të gjithë aksionarëve 
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paraprakisht një njoftim për emetimin e propozuar të aksioneve, të cilët duhet të 
përfshihet në minimum, (i) numri i aksioneve që do të emetohen, (ii) çmimin e 
propozuar ose metodën e përcaktimit të çmimit, dhe (iii) periudhën dhe 
procedurat e ushtrimit të drejtave të përparësisë, me kusht që kjo periudhë të 
mos jetë më pak se katërmbëdhjetë (14) ditë kalendarike. Të gjitha rregullat dhe 
procedurat me të cilat rregullohet ushtrimi i të drejtave të përparësisë duhet të 
jenë të barabarta për të gjithë aksionarët të cilët i kanë këto të drejta.  

152.6. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe (deri në masën e caktuar) në statutin e 
shoqërisë, rregullat mbi të drejtat e përparësisë nuk do të aplikohen për sa vijon:  
a) emetimi i aksioneve të privilegjuara, përveç aksioneve të privilegjuara të 

cilat mund të konvertohen në ose e kanë të drejtën për t’u parapaguar ose 
për blerjen e aksioneve të thjeshta;  

b) cilat do aksione të autorizuara në statutin e shoqërisë që janë emetuar brenda 
gjashtë muajve pas regjistrimit fillestar të shoqërisë;  

c) Cilat do aksione të emetuara në relacion me Skemën e Aksioneve të 
Punëtorëve të miratuar sipas kërkesave të këtij ligji;  

d) aksionet e emetuara në relacion me Skemën e Aksioneve të Punëtorëve të 
miratuar sipas kërkesave të këtij ligji.  

152.7. Aksionet që janë subjekt i së drejtës së përparësisë dhe që nuk janë blerë nga 
aksionarët ekzistues sipas kësaj të drejte, mund t’i emetohen cilitdo person pas 
një periudhe një vjeçare pasi që këto aksione u janë ofruar aksionarëve ekzistues 
sipas këtij neni. Bordi i drejtorëve të shoqërisë do të përcaktojë çmimin emetues 
që nuk duhet të jetë më i ulët se 90% të çmimit që paraprakisht është caktuar për 
ushtrimin e të drejtave të përparësisë. Nëse bordi i drejtorëve dëshiron të 
emetojë aksione për një çmim më të ulët apo të emetojë aksione pas skadimit të 
periudhës një vjeçare, atëherë e drejta e përparësisë e përcaktuar në këtë nen 
zbatohet plotësisht. 

 
KREU IV 

Kapitali Themeltar 
 

Neni 153 
Shuma, Parapagimi dhe Pagimi; Raporti me Vlerën Nominale 

 
153.1. “Kapitali Themeltar” fillestar fshihet i një shoqërie aksionare është, cilado që 

është më e madhe (i) 25.000 Euro, ose (ii) shuma e gjithmbarshme e vlerës 
nominale të të gjitha aksioneve (p.sh, numri i aksioneve i shumëzuar me vlerën 
nominale të secilit aksion) të emituara nga shoqëria në kohën e regjistrimit 
fillestar. Kapitali themeltar paraqet shumën minimale që është në dispozicion 
për përmbushjen e pretendimeve të kreditorëve.  

153.2. Nëse me një akt tjetër themelor normativ përcaktohet ose shprehimisht lejohet 
një autoritet publik që të përcaktojë një kapital më të madh themeltar për banka, 
institucione financiare apo institucione të sigurimeve atëherë për këtë rast të 
caktuar dispozitat e aktit tjetër themelor normativ e mbisundojnë paragrafin 1 të 
këtij neni.  

153.3. Shoqëria aksionare mund të emetojë aksione me vlerë më të madhe në vlera 
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nominale, me ç’rast shuma e tepërt nuk është kapital themeltar por do të jetë 
premium i aksionit i cili regjistrohet nga shoqëria në llogarinë e premiumeve të 
shoqërisë. Shoqëria nuk mund të emetojë aksione vlera e të cilave është më e 
ulët se vlera nominale.  

153.4. Nuk mund të bëhet asnjë ofertë publike për aksionet e shoqërisë aksionare 
përderisa të mos jetë paguar në tërësi kapitali themeltar. Asnjë aksionar nuk 
mund të lirohet nga detyrimi për të paguar aksionin, përveç përmes procedurave 
dhe rregullave që kanë të bëjnë me zvogëlimin e kapitalit.  

 
Neni 154 

Rritja e Kapitalit Themeltar 
 
154.1. Kompania mund ta rrisë kapitalin e saj themeltar përmes ndryshimit të statutit në 

pajtim me këtë ligj. Kompania mund ta rrisë kapitalin themeltar përmes (i) 
ndryshimit të mëtejmë të statutit për rritjen e vlerës të caktuar nominale të 
aksioneve të thjeshta dhe/ose një ose më shumë nga kategoritë e aksioneve të 
privilegjuara, nëse ajo është e autorizuar të emetojë aksione të privilegjuara, ose 
(ii) emetimit të aksioneve shtesë, në bazë të numrit maksimal të përcaktuar në 
statut, për kompensim të ligjshëm dhe adekuat. Kompania mund ta rritë 
kapitalin e saj themeltar vetëm pasi që kapitali themeltar fillestar të jetë paguar 
në tërësi.  

154.2. Vlera nominale e aksioneve të emetuara mund të rritet pa e bërë rritjen gjegjëse 
të kompensimit nga aksionarët, nëse ka kapital të mjaftueshëm në llogarinë 
premisë të aksionit. Llogaria e premisë së aksionit të kompanisë pastaj 
reduktohet në mënyrë proporcionale me rritjen e vlerës nominale të aksioneve 
përkatëse.  

154.3. Varësisht nga kufijtë dhe nga kushtet e përcaktuara në statut, vendimet që kanë 
të bëjnë me emetimin e aksioneve shtesë dhe/ose përcaktimi i numrit, kohës dhe 
kushteve të tjera të emetimit, mund të bëhet vetëm nga aksionarët e shoqërisë, 
përveç dhe deri në shkallën sa me statut ose rregullore shprehimisht ky 
autorizimin lejohet që të ushtrohet nga bordi i drejtorëve. Nëse në statut 
kërkohet që aksionarët së pari të miratojnë një vendim i cili e autorizon bordin e 
drejtorëve që të emetojë aksione shtesë (gjithmonë në bazë të kufizimeve të 
përcaktuara në statut), atëherë autorizimi i dhënë në bazë të vendimit, në bazë të 
ligjit, skadon një vit nga data e miratimit të vendimit, përveç nëse në vendim 
përcaktohet një kohë më e shkurtër për skadimin e këtij autorizimi. Ky autorizim 
mund të vazhdohet një ose më shumë herë nga aksionarët. Kur ky autorizim 
bartet në bordin e drejtorëve sipas një vendimi të aksionarëve, atëherë do të 
mbahet edhe një votim i ndarë nga të gjitha kategoritë e aksionarëve të cilët 
preken nga emetimi. 

154.4. Nëse aksionet plotësuese nuk janë parapaguar në tërësi, kapitali i aksioneve 
duhet të rritet nga vlera e parapagimit të pranuar, por vetëm nëse shprehimisht 
është paraparë dhe lejuar në kushtet emetimit.  

154.5. Asnjë rritje e numrit të aksioneve të autorizuara ose e vlerës nominale të 
aksioneve të autorizuara ose të emetuara nuk mund të bëhet pa ndryshimin dhe 
plotësimin e statutit të kompanisë që është miratuar në mënyrë të rregullt nga 
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aksionarët. Ky ndryshim dhe plotësim hyn në fuqi vetëm pas regjistrimit në 
Zyrën e Regjistrimit sipas nenit 36 të këtij ligji.  

154.6. Nëse me një ligj të veçantë i cili i rregullon bankat, institucionet financiare 
dhe/ose ato të sigurimeve shprehimisht përcaktohen procedura dhe rregulla të 
tjera për ndryshimin e kapitalit themeltar të këtyre institucioneve, atëherë për 
këto institucione zbatohen rregullat dhe procedurat e përcaktuara në ligjin e 
veçantë.  

 
Neni 155 

Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar 
 
155.1. Varësisht nga minimumi i përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 153 të këtij ligji 

dhe, sipas rastit, të paragrafit 2 të po ati neni, një kompani mund ta zvogëlojë 
kapitalin e saj themeltar përmes ndryshimit dhe plotësimit të statutit të saj sipas 
këtij ligji. Kompania mund ta bëjë zvogëlimin me: (i) ndryshimin dhe plotësimit 
të statutit për të zvogëluar vlerën nominale të aksioneve të saj të thjeshta dhe/ose 
një ose me shumë llojeve të aksioneve të saj të privilegjuara, ose (ii) përmes 
riblerjes dhe anulimit të aksioneve ose eliminimit të kapitalit themeltar i cili 
është pasqyruar në këto aksione. Përveç në rastin e zvogëlimeve të cilat rrjedhin 
nga skema e aksioneve të punonjësve, një zvogëlim i këtillë mund të bëhet 
vetëm (i) nëse një gjë e tillë kërkohet me vendim të gjykatës që së pari duhet të 
merr parasysh interesin e të gjithë aksionarëve duke përfshirë trajtimin e 
ndryshëm të kategorive të aksionarëve si dhe interesave e kreditorëve dhe 
aftësinë e pagesës së shoqërisë (solvencën) ose (ii) me dy të tretat e aksionarëve 
me të drejtë vote e miratojnë zvogëlimin. Do të ketë votim të ndarë për secilën 
kategori të aksionarëve të prekur nga zvogëlimi.  

155.2. Një njoftim i hollësishëm për zvogëlimin e kapitalit themeltar do të publikohet 
dy herë brenda një periudhe një javore e cila duhet të jetë më shumë se 
gjashtëdhjetë (60) ditë para hyrjes në fuqi të zvogëlimit. Ky njoftim do të 
publikohet në të paktën një gazetë me tirazh të madh në Kosovë me qëllim të 
njoftimit të kreditorëve pretendimet e të cilëve i kanë paraprirë zvogëlimit. Këta 
kreditorë do të kenë së paku njëzetenjë (21) ditë që ti drejtohen shoqërisë për të 
kërkuar siguri shtesë ose të kërkojnë që shoqëria të mos bëjë zvogëlimin e 
kapitalit. Nëse një kreditor mbetet i pakënaqur për shkak të zvogëlimit, atëherë 
ai/ajo mund t’i drejtohet gjykatës për rimbursimin e borxhit të tij/saj. gjykata 
mund të vendos që ky rimbursim nuk është i nevojshëm nëse konstaton se (i) 
shoqëria është e aftë për të paguar (solvente) dhe (ii) asetet e shoqërisë janë të 
mjaftueshme për t’i përmbushur këtë borxh dhe borxhet e tjera të shoqërisë nga 
rendi i baras vlefshëm i letrave me vlerë.  

155.3. Derisa gjykata nuk merr vendim në bazë të kërkesës së paraqitur në bazë të 
paragrafit 2 të nenit 156, asnjë zvogëlim nuk do të hyjë në fuqi dhe asnjë 
shpërndarje nuk do t’u bëhet aksionarëve.  

155.4. Shoqëria nuk mund ta anulojë detyrimin e aksionarëve për të paguar në tërësi 
aksionet e paguara pjesërisht në lidhje me zvogëlimin e kapitalit themeltar, 
përveç nëse shoqëria dëshiron të bëjë pagimin e kreditorëve, pretendimet e të 
cilëve i paraprijnë vendimit për zbritjen e kapitalit themeltar.  
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155.5. Nëse vlera e pasurisë neto të shoqërisë pas vitit të dytë ose cilitdo vit pasues 
financiar është më e vogël se kapitali themeltar i saj, shoqëria mund të 
ndërmarrë masat adekuate për zvogëlimin e kapitalit themeltar, por jo nën 
minimumin e përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 153 të këtij ligji, ose nëse është 
e zbatueshme në paragrafin 2 të po këtij neni. Nëse vlera e pasurisë neto, e 
vendosur në bazë të standardeve të zbatueshme të kontabilitetit, është në cilëndo 
kohë me pak se minimumi i kapitalit themeltar sipas aragrafit 1 të nenit 153 të 
këtij ligji ose më pak se gjysma e kapitalit themeltar të shoqërisë në atë kohë, 
shoqëria duhet ta thërras një mbledhje të aksionarëve për ta shqyrtuar vendimin 
për shpërbërjen e shoqërisë dhe likuidimin e pasurisë të saj sipas nenit 229 të 
këtij ligji, përveç nëse mund të investohet kapital gjegjës i ri. Në çdo rast, 
shoqëria është përgjegjëse për të drejtat e kreditorëve sipas Ligjit të zbatueshëm 
për falimentimin. 

155.6. Shoqëritë nuk kanë nevojë t’i përcjellin procedurat e sipër përmendura për 
zvogëlimin e kapitalit themeltar nëse qëllimi i zvogëlimit është mënjanimi i 
humbjeve të bëra dhe kapitali i zvogëluar vihet në një rezervë e cila pas 
zvogëlimit nuk është më shumë se 10% e kapitalit të zvogëluar themeltar dhe 
kjo rezervë nuk u shpërndahet aksionarëve në asnjë formë dhe nuk përdoret për 
t’i liruar aksionarët nga detyrimi i tyre për të bërë pagesën.  

155.7. Zvogëlimi i kapitalit themeltar duhet të përcaktohet me një ndryshim dhe 
plotësim të statutit të shoqërisë që është miratuar në mënyrë të rregullt nga 
aksionarët dhe hyn në fuqi vetëm pas paraqitjes dhe regjistrimit të statutit të 
ndryshuar dhe plotësuar në Zyrën e Regjistrimit.  

 
Neni 156 

Ndarja e Aksioneve, Rigrupimi i Aksioneve (revers-splits) dhe Anulimet 
që nuk e ndryshojnë Kapitalin Themeltar 

 
156.1. Sipas paragrafit 5 të këtij neni, kompania mund t’i konvertojë, por jo më pak se 

të gjitha aksionet e cilitdo lloj ose kategori në dy ose më shumë aksione të të 
njëjtit lloj ose kategori, dhe njëherit ta zvogëlojë vlerën nominale të aksioneve të 
këtij lloji ose të kategorisë në mënyrë që kapitali themeltar i shoqërisë të mbetet 
i pandryshuar.  

156.2. Sipas paragrafit 5 të këtij neni, kompania mund t’i kombinojë të gjitha, por jo 
më pak se të gjitha, aksionet e një lloji ose kategorie në një numër më të vogël të 
njësive të aksioneve të atij lloji ose kategorie, dhe njëkohësisht ta rritë vlerën 
nominale të aksioneve të atij lloji ose kategorie (dhe të kërkojë pagimin) në 
mënyrë që kapitali themeltar i shoqërisë të mbetet i pandryshuar.  

156.3. Sipas paragrafit 5 të këtij neni kompania mund të bëjë anulimin e aksioneve që 
janë ri-blerë nga ajo dhe njëkohësisht në përputhje me rregullat për rritjen e 
kapitalit dhe pagesave (përfshirë nenin 150 të këtij ligji që kërkon pagesën e 
plotë të vlerës nominale), të rritë dhe të kërkojë pagesën për vlerën nominale të 
aksioneve në mënyrë që kapitali themeltar i shoqërisë të mbetet i pandryshuar.  

156.4. Të gjitha ndryshimet e përcaktuara në këtë nen duhet të bëhen me ndryshimin 
dhe plotësimin e statuti që është miratuar në mënyrë të rregullt nga aksionarët e 
prekur dhe i cili hyn në fuqi vetëm pas dorëzimin dhe regjistrimit në Zyrën e 
Regjistrimit.  
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156.5. Kompania nuk mund të ndërmarrë veprime të përcaktuara në këtë nen, nëse këto 
veprime i dobësojnë ose i cenojnë të drejtat e pronarëve të mundësive për 
blerjen e aksioneve të llojit dhe kategorisë në fjalë, përveç në bazë të pëlqimit të 
pronarit të kësaj mundësie për blerje të aksioneve. Po ashtu, për çdo veprim 
sipas këtij neni kërkohet pëlqimi i të paktën gjysmës së votave të anëtarëve të 
kualifikuar nga kategoritë e prekur në Mbledhjen e Përgjithshme në të cilën 
kërkohet një kuorum prej më së paku 50% të aksionarëve të kategorisë gjegjëse.  

 
Neni 157 

Riblerja ose Revokimi i Aksioneve 
 
157.1. Aksionet e thjeshta të shoqërisë nuk mund të riblehen. Kompania mund të 

riblejë aksionet. Aksionet e emetuara të një kategorie të aksioneve të 
privilegjuara mund të riblehen nga kompania por vetëm nëse (i) në kushtet e 
kategorisë së caktuar të aksioneve të privilegjuara, që janë përcaktuar në statut, 
përcaktohet shprehimisht se këto aksione mund të riblehen, dhe (ii) aksionet që 
do të riblehen janë të paguara plotësisht. 

157.2. Kompania nuk mund të përdorë hua ose ndonjë lloj tjetër për financimin e 
borxhit për të paguar aksionet e riblera. Kompania i paguan këto aksione nga 
suficiti i saj kapital. Riblerja është e ndaluar nëse do të ndikojë negativisht në 
kapitalin e deklaruar të kompanisë.  

157.3. Të gjitha aksionet që janë riblerë nga kompania nuk kanë të drejta votimi, të 
drejta në shpërndarje ose çfarëdo të drejta tjera. Këto aksionet menjëherë duhet 
të anulohen nga kompania përveç nëse statuti shprehimisht e lejon kompaninë 
që t’i mbajë këto aksione në thesarin e saj.  

157.4. Të gjitha aksionet e shoqërisë – pavarësisht se si janë blerë ose krijuar – të cilat 
mbahen nga kompania ose në thesar ose në ndonjë vend tjetër, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi dhe përderisa mbahen nga kompania nuk kanë të drejtë votimi ose të 
drejtë në pranimin e çfarëdo shpërndarjeje.  

157.5. Asnjë person ose shoqëri, duke përfshirë kompaninë, bordin e saj të drejtorëve, 
menaxherët ose punonjësit e tjerë nuk kanë të drejtë ose autorizim të votojnë ose 
të përpiqen të votojnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi me aksionet që mbahen nga 
kompania në thesar ose kudo tjetër, drejtpërdrejt ose tërthorazi.  

157.6. Dispozitat e këtij neni janë të detyrueshme dhe i mbisundojnë dispozitat 
kundërthënëse në statutin ose rregulloren e kompanisë.  

 
KREU V 

Shpërndarjet 
 

Neni 158 
Dividendet 

 
158.1. Bordi i drejtorëve të kompanisë, nëse është i autorizuar në bazë të statutit ose me 

vendim të aksionarëve, mundet të deklarojë dhe paguajë dividendë në të gjitha, 
por jo më pak se të gjitha aksionet e emetuara të çfarëdo lloji ose kategorie. 
Bordi i drejtorëve ka të drejtë të ndërmarrë ketë veprim në çdo kohë.  
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158.2. Dividendët në aksionet e çfarëdo lloji ose kategorie duhet t’u paguhet pro rata 
(proporcionalisht) të gjithë pronarëve të këtij lloji ose kategorie.  

158.3. Dividendi mund të paguhet në të holla ose pronë tjetër, duke përfshirë aksione 
ose letra tjera me vlerë të shoqërisë ose emetuesve tjerë përveç nëse është 
përcaktuar ndryshe në statutin e shoqërisë dhe me kusht që çdo rregull që i 
përket rritjes së kapitalit të respektohet.  

158.4. Dividenda që është e pagueshme në aksione të kompanisë paguhet përmes 
emetimit të aksioneve të tilla (proporcionalisht) për mbajtësit e asaj kategorie 
ose lloji që e pranon dividendën.  

 
Neni 159 

Procedurat për Autorizimin e Dividendeve 
 
159.1. Vendimi për autorizimin dhe pagimin e dividendeve mundet të bëhet vetëm nga 

aksionarët, përveç nëse autorizimi për marrjen e vendimit në fjalë i është dhënë 
me statutin e shoqërisë bordit të drejtorëve.  

159.2. Secili vendim për autorizimin e dividendit duhet të precizojë shumën e 
dividendit, datën e përcaktimit të aksionarëve që kanë të drejtë në marrjen e 
dividendit (datë kjo që duhet të jetë pas datës së vendimit që autorizon 
dividendat), dhe datën në të cilën dividendi duhet paguar, dhe datën kur shoqëria 
duhet që ti njoftojë personat që kanë të drejtë në pranimin e këtyre dividendave 
mbi vendimin dhe çështjet e tjera të caktuara.  

 
Neni 160 

Blerja e Aksioneve të veta nga Shoqëria 
 
160.1. Kompania mund t’i blejë aksionet e veta ose letrat e tjera me vlerë të papaguara 

në çdo kohë me pëlqimin e pronarëve të këtyre letrave me vlerë. Aksioni i blerë 
në këtë mënyrë duhet të jetë i autorizuar por joaksioni i pa-emetuar, përveç nëse 
statuti e ndalon riemetimin e aksioneve të ri-blera atëherë numri i aksioneve të 
autorizuara duhet të reduktohet me numrin e aksioneve të blera. 

160.2. Vendimi i kompanisë për blerjen e aksioneve të saj mund të merret vetëm nga 
aksionarët sipas procedurës së nenit 161 të këtij ligji.  

160.3. Kompania mund ta blejë një pjesë, por jo të gjitha, aksionet e thjeshta të 
emetuara. Kompania mund të blejë një pjesë ose të gjitha aksionet ose letrat e 
saj të tjera me vlerë të emetuara.  

160.4. Kompania nuk mund të blejë aksionet e saj të emetuara nëse vlera e 
përgjithshme nominale e aksioneve që do të blihen e tejkalon 10% të kapitalit 
themeltar të Kompanisë.  

160.5. Kompania mund të blejë vetëm ato aksione të saj të emetuara që janë paguar në 
tërësi.  

160.6. Kompania mund t’i paguajë aksionet ose letrat e saj me vlerë me të holla, me 
letra me vlerë ose me pasuri tjetër.  

160.7. Procedurat dhe rregullat që kanë të bëjnë me blerjen e aksioneve të saj, nuk 
zbatohen për aksionet e riblera:  
a) do t’u ofrohen shprehimisht punonjësve në bazë të skemës të aksioneve të 
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punonjësve;  
b) nëse aksionet e riblera janë humbur nga një aksionar për shkak të 

mospagimit të aksioneve; ose  
c) nëse aksionet e riblera janë aksione të paguara në tërësi që janë blerë nga 

shoqëria në bazë të një urdhri të gjykatës që kërkon nga një aksionar që të ia 
transferojë aksionet shoqërisë për shlyerjen e plotë ose të pjesshme të një 
borxhi që aksionari ia ka kompanisë. 

160.8. Nëse blerja e përcaktuar në paragrafin 7 të këtij neni do të ndikojnë në 
zvogëlimin e net aseteve të shoqërisë nën shumën e kapitalit të saj themeltar të 
publikuar plus çfarëdo rezerva që nuk mund të shpërndahen, blerja mund të 
bëhet vetëm nëse zbatohen procedurat për zbritjen e kapitalit.  

160.9. Aksionet e blera sipas paragrafit 7 të këtij neni mbahen nga shoqëria në thesarin 
e saj dhe nuk kanë të drejta votimi ose të drejta shpërndarjeje gjatë kohës sa 
mbahen nga kompania.  

160.10. Aksionet e blera sipas paragrafit 7 të këtij neni (a) mund t’u emetohen 
punonjësve, në bazë të skemës për aksionet e punonjësve, brenda një viti pas 
blerjes së tyre. Të gjitha aksionet e këtilla që nuk emetohen brenda kësaj 
periudhe njëvjeçare, duhet të anulohen (pas procedurës për zbritjen e kapitalit)  

160.11. Aksionet e blera sipas paragrafit 7(b) ose (c) të këtij neni mund të shiten dhe të 
ri-emetohen brenda një viti pas blerjes së tyre, cilitdo person ose shoqëri që 
paguan çmimin e plotë të këtyre aksioneve. Bordi i drejtorëve është i autorizuar 
të përcaktojë çmimin e shitjes së këtyre aksioneve, me kusht që mënyra e 
përcaktimit të çmimit të shitjes, të jetë e drejtë dhe e arsyeshme si dhe e cila 
duhet zbuluar me shkrim: (i) për cilindo aksionar që e kërkon një gjë të këtillë, 
dhe (ii) për të gjithë aksionarët në mbledhjen e ardhshme të përgjithshme të 
aksionarëve. Të gjitha këto aksione që nuk shiten ose emetohen brenda 
periudhës së caktuar një (1) vjeçare, duhet të anulohen (pas procedurës për 
zbritjen e kapitalit).  

 
Neni 161 

Procedura për Blerjen e Aksioneve të Veta 
 
161.1. Për blerjen e aksioneve të saj, kompania duhet të autorizohet me vendim të 

aksionarëve që e miraton blerjen. Ky vendim duhet të miratohet me shumicë 
votash të (i) të gjitha aksionet që janë të përfaqësuara dhe që kanë të drejtë vote 
në mbledhje, dhe (ii) të gjitha aksionet e llojit (eve) ose kategorisë (ve) që do të 
blihen e janë të përfaqësuara dhe kanë të drejtë vote në mbledhje, duke 
përjashtuar gjithmonë votat e aksioneve që u përkasin aksionarëve, aksionet e të 
cilëve do të blihen; me kusht që ky përjashtim të mos vlejë nëse vendimi 
përfshin blerjen e aksioneve nga të gjithë pronarët pro rata (proporcionalisht). 

161.2. Vendimi duhet të precizojë numrin maksimal të aksioneve të cilat do të blihen, 
kohëzgjatjen e periudhës për të cilën është dhënë autorizimi, e cila nuk duhet të 
jetë më shumë se tetëmbëdhjetë (18) muaj si dhe çmimin minimal dhe maksimal 
të blerjes (ose mënyrën e llogaritjes së çmimit të blerjes), dhe identitetin e 
aksionarëve nga të cilët do të blihen aksionet, përveç në rastin e vendimit për 
blerjen e aksioneve nga të gjithë pronarët pro rata.  
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161.3. Nëse dy të tretat e anëtarëve të bordit të drejtorëve, formalisht vendosin, se 
blerja është e nevojshme për mënjanimin e rrezikut serioz për dëmtimin e 
pashmangshëm të shoqërisë dhe kur mbajtja e mbledhjes së aksionarëve nuk 
është praktike para blerjes, atëherë bordi i drejtorëve mund të vazhdojë blerjen 
pa miratimin e aksionarëve, me kusht që në çdo rast të këtillë, bordi i drejtorëve 
do ta raportojë blerjen gjatë mbledhjes së ardhshme vjetore të aksionarëve, si 
dhe të deklarojë arsyet për blerjen, numrin e aksioneve të blera, vlerën nominale 
të aksioneve, përpjesëtimin e kapitalit themeltar që ato aksione e pasqyrojë, si 
dhe kompensimin e paguar.  

 
Neni 162 

Procedurat për Blerjen e Aksioneve Pro Rata nga të gjithë Aksionarët 
 
162.1. Nëse shoqëria ofron të blejë aksione nga të gjithë pronarët e aksioneve pro rata 

në proporcion me numrin e aksioneve të tilla që i përkasin secilit aksionar që 
aksionari i ofron për shitje, shoqëria do t’u dërgojë të gjithë këtyre pronarëve një 
njoftim në të cilin përcaktohet numri i aksioneve që do të blihen, çmimi i blerjes 
(ose mënyra për llogaritjen e çmimit të blerjes), procedurat dhe data e pagimit, si 
dhe procedurat dhe afati kohor në të cilin të gjithë aksionarët duhet t’i ofrojnë 
aksionet e tyre për shitje shoqërisë. Ky afat duhet të jetë së paku tridhjetë (30) 
ditë nga dita e njoftimit për shoqëritë me më shumë se njëqind 100 pronar të 
aksioneve të thjeshta.  

162.2. Nëse numri i përgjithshëm i aksioneve të cilat i ofrohen për shitje shoqërisë e 
tejkalon numrin e aksioneve të cilat shoqëria ka ofruar që t’i blejë, shoqëria me 
vendimin e bordit të drejtorëve, mund të blejë një numër më të madh të 
aksioneve, deri në numrin e përgjithshëm të ofruar për shitje nga aksionarët.  

162.3. Nëse numri i përgjithshëm i aksioneve të cilat i ofrohen për shitje shoqërisë e 
tejkalon numrin e aksioneve që shoqëria do ti blejë, shoqëria do të blejë aksione 
nga secili aksionar në proporcion me numrin e aksioneve të cilin aksionari ka 
ofruar ta shesë, përveç kur është e nevojshme që të evitohet blerja e aksioneve të 
përgjysmuara (në fraksione).  

 
Neni 163 

Statusi i Aksioneve të Riblera 
 
163.1. Aksionet e ri-blera nga shoqëria janë në pronësi të shoqërisë dhe mund t’u 

emetohen palëve të treta sipas këtij ligji, përveç dhe përderisa ato të jenë anuluar 
(dhe numri i aksioneve të lejuara dhe kapitali themeltar të jenë zvogëluar 
respektivisht) përmes një ndryshimi dhe plotësimi të statutit të shoqërisë.  

163.2. Gjatë kohës sa këto aksione janë në pronësi të shoqërisë:  
a) ato nuk kanë të drejtë vote dhe nuk do të numërohen me qëllim të arritjes së 

kuorumit në mbledhjen e aksionarëve;  
b) nuk kanë të drejtë të pranojnë dividenda ose shpërndarje tjera ose të 

numërohen gjatë llogaritjes së vlerës për secilin aksion të dividendave ose 
shpërndarjeve të tjera në të cilat kanë të drejtë aksionarët.  

163.3. Çdo aksion i blerë në shkelje të nenit 160 dhe 161 të këtij ligji brenda një viti 
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pas blerjes ose (i) do të shitet ose (ii) do të anulohet, sipas cilës do procedurë të 
zbatueshme për zbritjen e kapitalit të kompanisë. 

 
Neni 164 

Kufizimet në Shpërndarje dhe Pagesat për blerjen e Aksioneve të Veta 
 
164.1. Shoqëria nuk mund të paguajë një dividendë në aksionet e thjeshta ose të 

privilegjuara, dhe nuk mund të paguajë ndonjë shumë për blerjen e aksioneve të 
veta, mundësive për blerjen e aksioneve ose letrave me vlerë të konvertueshme 
në aksione, nëse: 
a) pas kryerjes së pagesës, pasuria neto e shoqërisë do të jetë më e vogël se 

shuma e parapaguar dhe e paguar e kapitalit themeltar të shoqërisë (i cili për 
këtë qëllim përfshin edhe shumat e paguara në llogarinë e premiumeve të 
shoqërisë, nëse ka të tillë) plus çfarëdo rezerva që nuk mund t’iu 
shpërndahen aksionarëve sipas ligjit ose statutit të shoqërisë; ose  

b) pas kryerjes së pagesës, shoqëria është insolvente ose nuk është në gjendje 
për t’i paguar borxhet ose detyrimet e tjera me afat përderisa ato maturohen 
gjatë ushtrimit të veprimtarisë së zakonshme tregtare të shoqërisë; ose  

c) pagesa e tejkalon shumën e fitimeve të shoqërisë në vitin paraprak fiskal 
plus përfitimet tjera të sjellura më parë dhe shumat e nxjerra nga rezervat që 
janë në dispozicion për këtë qëllim, minus të gjitha humbjeve të sjellura më 
parë dhe shumave të nxjerra nga rezervat sipas këtij ligji ose statutit të 
shoqërisë.  

164.2. Vendimi se shpërndarja është lejuar sipas këtij neni 164 duhet të bazohet në 
deklaratat financiare të përgatitura në pajtim me ligjet e zbatueshme mbi 
standardet e kontabilitetit dhe me parimet e kontabilitetit që janë të arsyeshme 
sipas rrethanave dhe, në rast të vlerësimit të pasurisë jo-monetare, në një 
vlerësim të pavarur dhe të drejtë që është i arsyeshëm sipas rrethanave. Në rast 
të dividendeve të përkohshme, duhet të përgatiten deklarata të përkohshme 
financiare. 

 
Neni 165 

Përgjegjësia Personale e Aksionarëve dhe Drejtorëve 
për Shpërndarjet e Ndaluara 

 
165.1. Aksionari që pranon një shpërndarje të ndaluar dhe i cili në atë kohë ka qenë në 

njohuri se shpërndarja ishte e ndaluar apo ka mundur të dijë në bazë të 
informacionit të kuptueshëm dhe në dispozicion, është personalisht përgjegjës 
ndaj shoqërisë për kthimin e shumës së shpërndarjes.  

165.2. Drejtorët e shoqërisë që kanë votuar ose e kanë lejuar shpërndarjen e ndaluar 
janë bashkërisht dhe personalisht përgjegjës ndaj shoqërisë për shumën e 
shpërndarjes.  
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Neni 165A 
Shoqëria nuk duhet të Financojë Blerjen e Letrave të Veta me Vlerë 

 
165A.1. Një shoqëri aksionare nuk mund të jap hua ose çfarëdo lloj krediti (duke 

përfshirë pengun e aksioneve të veta me të cilat disponon) ndonjë personi ose 
shoqërie me qëllim të krijimit të mundësisë atij personi ose shoqërie për t’i 
blerë ose përvetësuar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, qoftë nga shoqëria ose një 
palë e tretë, ndonjë aksion apo letër me vlerë të shoqërisë aksionare. 

165A.2. Kjo ndalesë nuk do të zbatohet për transaksionet e lidhura nga bankat ose 
institucioneve tjera financiare në vazhdën e veprimtarisë së tyre të zakonshme 
tregtare, dhe as për transaksionet që kanë të bëjnë me Skemën e Aksioneve të 
Punonjësve, me kusht që blerja të mos rezultojë në atë që net asetet të bëhen 
më të vogla se sa kapitali themeltar plus rezervat e pa-shpërndashme. 

165A.3. Shoqëria Aksionare nuk do të pranoj aksionet e veta si sigurim (garanci) për 
ndonjë detyrim që një person ose shoqëri e e ka ndaj shoqërisë aksionare. 

 
KREU VI 

Bordi i Drejtorëve dhe Zyrtarët 
 

Neni 166 
Bordi i Drejtorëve 

 
Çdo shoqëri duhet të ketë një bord të drejtorëve. Veprimtaria tregtare e shoqërisë 
menaxhohet nga ose sipas udhëzimeve të bordit të drejtorëve sipas këtij Kreu. 
 

Neni 167 
Kualifikimet e Drejtorëve 

 
Çdo drejtor duhet të jetë person fizik. Statuti i shoqërisë mund të përcaktojë kushtet 
tjera për kualifikimin e drejtorit. Drejtori nuk është e detyrueshme që të jetë banor i 
Kosovës, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në statutin e shoqërisë. Nuk është e 
nevojshme që Drejtori të jetë aksionar i shoqërisë, përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe në statutin e shoqërisë. 
 

Neni 168 
Paga e Drejtorëve 

 
Shoqëria mund t’iu paguajë pagën drejtorëve dhe t’iu kompensojë shpenzimet e 
arsyeshme që ata i bëjnë gjatë ushtrimit të detyrës së tyre si drejtor të shoqërisë. 
Vendimi për këtë pagë ose kompensim si dhe miratimi i shumës dhe kushteve kryesore 
mund të merret vetëm nga aksionarët apo nga një komision i jashtëm të cilit aksionarët 
ia delegojnë këtë përgjegjësi. Kjo duhet të bëhet për çdo vazhdim ose të kushteve të 
drejtorëve. Nëse ky vendim është deleguar, atëherë vendimi duhet të prezantohet para 
mbledhjes së ardhshme të aksionarëve. 
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Neni 169 
Autoriteti dhe Kompetencat e Bordit të Drejtorëve 

 
169.1. Kompetencat e bordit të drejtorëve përfshijnë marrjen e vendimeve mbi të gjitha 

çështjet përveç vendimeve të cilat u janë rezervuar aksionarëve me ligj ose me 
statutin e shoqërisë. Duke marrë parasysh rezervimet e lartpërmendura, çështjet 
në vijim që bijnë nën fushëveprimin e bordit të drejtorëve: miratimi i planeve 
gjithëpërfshirëse afariste strategjike të shoqërisë; konvokimin e mbledhjeve 
vjetore dhe të jashtëzakonshme të aksionarëve; përgatitjen e agjendës fillestare 
të mbledhjes së aksionarëve; përcaktimi i datës për listën e aksionarëve që kanë 
të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e aksionarëve; emetimin e aksioneve 
brenda kufizimeve të parapara në statutin e shoqërisë apo në vendimet e 
aksionarëve për secilin lloj dhe kategori të aksionit, kur autorizimi në fjalë i 
është dhënë bordit të drejtorëve me statutin e shoqërisë apo me vendim të 
aksionarëve; emetimi i bondeve, mundësive për blerjen e aksioneve dhe letrave 
tjera me vlerë; punësimi i zyrtarëve/menaxherëve të lartë të kompanisë, miratimi 
i kushteve të marrëveshjeve ndërmjet menaxhmentit të lartë dhe kompanisë, 
përcaktimit; vendosjen e shpërblimit dhe kushtet tjera të marrëveshjes me 
auditorin e shoqërisë; përcaktimin e shumave dhe caktimin e datave të pagesës 
dhe procedurat për pagesën e dividendave; miratimin e raportit vjetor të 
shoqërisë, raportin e bilancit vjetor dhe vlerësimeve vjetore të fitimeve dhe të 
humbjeve të cilat pastaj do të dorëzohen tek aksionarët për miratim; si dhe 
vendosjen për të gjitha çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me kompetencën 
ekskluzive të bordit të drejtorëve të përcaktuar me statutin e shoqërisë 
(kompanisë).  

169.2. Bordi i drejtorëve do ta ketë gjithashtu kompetencën ekskluzive për:  
a) të siguruar që së paku një herë në vit të bëhet auditimi i librave dhe arkivës 

së shoqërisë nga një auditor i pavarur, ku zgjedhja e të cilit do të bëhet me 
miratimin e aksionarëve në përputhje me ligjin, përfshirë Ligjin e 
Prokurimit. Raporti i auditorit do tu dërgohet të gjithë aksionarëve dhe është 
në dispozicion për çdo drejtor dhe zyrtarë; dhe  

b) të siguruar që raporti vjetor të përmbajë një deklaratë mbi auditimin e 
pavarur të gjendjes financiare të shoqërisë, një raport nga zyrtarët lidhur me 
veprimtarinë e tyre, si dhe të gjitha çështjet tjera që kërkohen me statut, 
rregullore ose këtë ligj ose ligjet e tjera në fuqi, të nënshkruar nga Kryesuesi 
i Bordit dhe së paku nga një drejtor dhe tu shpërndahet të gjithë drejtorëve, 
zyrtarëve dhe aksionarëve.  

169.3. Çështjet që janë në kompetencën ekskluzive të bordit të drejtorëve nuk mund të 
barten ose për to të vendoset nga personat tjerë ose organet tjera të shoqërisë, 
përveç në bazë të një vendimit të aksionarëve të marrë në mbledhjen e 
aksionarëve apo nëse urdhërohet ndryshe nga aksionarët. 

 
Neni 170 

Numri i Drejtorëve 
 
Numri i anëtareve në bordin e drejtorëve të shoqërisë duhet të përcaktohet në statutin e 
shoqërisë. Për një shoqëri me më pak se dhjetë aksionarë, bordi duhet të ketë një (1) 
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ose më shumë anëtarë; për një shoqëri me dhjetë (10) ose më shumë aksionarë bordi 
duhet të ketë jo më pak se 3 (tre) anëtarë; për një shoqëri me pesëqind (500) ose më 
shumë aksionarë bordi duhet të ketë jo më pak se shtatë (7) anëtarë. 
 

Neni 171 
Zgjedhja dhe Mandati i Drejtorëve 

 
171.1. Varësisht nga paragrafi 2 të këtij neni të gjithë anëtarët e bordit të drejtorëve të 

shoqërisë zgjidhen apo rizgjidhen nga aksionarët në çdo mbledhje të tyre vjetore 
me një mandat i cili skadon në përmbylljen e mbledhjes së ardhshme të 
aksionarëve. Cilido ose të gjithë anëtarët e bordit të drejtorëve mund të zgjedhën 
nga aksionarët në një mbledhje të jashtëzakonshme të caktuar për këtë qëllim.  

171.2. Mandati i drejtorëve të parë të emëruar në statut fillestar skadon në kohën e 
mbajtjes së mbledhjes së parë të aksionarëve në të cilën zgjidhen drejtorët, 
përveç nëse është përcaktuar ndryshe me statut ose me një vendim të miratuar 
nga aksionarët.  

171.3. Pavarësisht nga skadimi i mandatit të drejtorit, ai vazhdon me ushtrimin e 
detyrave të tij përderisa të zgjidhet pasardhësi, në mënyrë që veprimtaria e 
bordit të drejtorëve të vazhdojë pa pengesë.  

171.4. Drejtori mund të ri-zgjidhet për një numër të pa kufizuar mandatesh.  
171.5. Asnjë zyrtar, menaxher ose punonjës i kompanisë nuk mundët të shërbejë ose të 

propozohet për drejtor të kompanisë.  
 

Neni 172 
Votimi Kumulativ për Drejtorët 

 
Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në statutin e shoqërisë, në të gjitha zgjedhjet për 
drejtorëve e shoqërisë aksionare, secili aksionar ka të drejtën e votës në bazë të numrit 
të aksioneve në pronësi të tij për të gjithë personat që janë kandiduar për drejtor, ose t’i 
mbledhë votat në fjalë dhe t’ia japë një kandidati aq vota sa edhe ka drejtorë që do të 
zgjidhen, shumëzuar me aksionet në fjalë, ose të shpërndajë votat e tilla të mbledhura 
kumulative në çfarëdo proporcioni ndërmjet numrit të kandidatëve. 
 

Neni 173 
Dorëheqja e Drejtorëve 

 
Drejtori mund të jap dorëheqje në çdo kohë, përmes dërgimit të një njoftimi me shkrim 
bordit të drejtorëve ose kryesuesit të tij. Dorëheqja hyn në fuqi kur dorëzohet njoftimi, 
përveç nëse njoftimi përcakton ndonjë datë tjetër. Vendi i zbrazët mund të plotësohet 
para datës së hyrjes në fuqi të dorëheqjes, por pasardhësi nuk mund të marrë detyrën 
para datës kur do të hyjë në fuqi dorëheqja. 
 

Neni 174 
Shkarkimi i Drejtorëve 

 
174.1. Një ose më shumë drejtorë të shoqërisë mund të shkarkohen në mbledhjen e 

aksionarëve, me ose pa arsye të theksuar, me shumicë votash të aksioneve të 
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papaguara të cilat kanë pasur të drejtë të votojnë për zgjedhjen e drejtorëve, 
përveç se: 
a) asnjë drejtor nuk mund të shkarkohet në mbledhjen e aksionarëve përveç 

nëse në njoftimin për mbajtjen e mbledhjes theksohet se njëri ndër qëllimet 
e kësaj mbledhjeje është edhe votimi për shkarkimin e këtij drejtori; dhe  

b) në rast se shoqëria ka votim kumulativ, nëse më pak se i tërë bordi duhet të 
shkarkohet, asnjë drejtor nuk mund të shkarkohet nëse votat për shkarkimin 
e tij kanë qenë të mjaftueshme për ta zgjedhur atë në rast të votimit 
komulativ për zgjedhjen e të tërë bordit të drejtorëve.  

174.2. Shkarkimi i një drejtori, vetvetiu nuk e paragjykon ndonjë të drejtë për 
kompensim apo kompensimin e dëmit pas shkarkimit, të cilën drejtori mund ta 
ketë në bazë të kontratës së tij me shoqërinë apo sipas ligjin për punën. 
Sidoqoftë, zgjedhja ose pozita e një personi si drejtor, vetvetiu, nuk krijon të 
drejta të këtilla. 

 
Neni 175 

Pavarësia e Drejtorëve 
 
175.1. Në një shoqëri që ka njëqind (100) apo më shumë aksionarë, anëtarët e familjes 

së punonjësve të shoqërisë nuk mund të përbëjnë shumicën e bordit të drejtorëve 
të shoqërisë.  

175.2. Në zgjedhjen e drejtorëve të një shoqërie që ka dyqindepesëdhjetë (250) ose më 
shumë aksionarë, bordi i drejtorëve të shoqërisë duhet t’i propozojë së paku dy 
kandidat që do të jenë drejtor të pavarur.  

175.3. Për qëllime të këtij ligji, një person nuk konsiderohet i përshtatshëm për të qenë 
“drejtor i pavarur” nëse, në cilëndo kohë gjatë dy vjetëve para zgjedhjeve 
përkatëse:  
a) ka qenë punonjës i kompanisë; ose  
b) ka pasur një anëtar të familjes që ka qenë punonjës i kompanisë; ose  
c) ky person dhe/ose një anëtar i familjes së personit, bashkërisht ose 

individualisht, (i) kanë bërë ose kanë marrë nga shoqëria pagesa me shumë 
të përgjithshme mbi 20.000 Euro, ose (ii) kane qenë në pronësi të më shumë 
se 30% të aksioneve ose interesave të tjera pronësore, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi, të një njësie që ka bërë ose ka marrë nga kompania, pagesa në 
shumë të përgjithshme më të madhe se 20.000 euro, ose (iii) ka vepruar si 
ortak i përgjithshëm, menaxher, drejtor ose zyrtar në një shoqëri që ka bërë 
ose ka marrë nga kompania pagesa në shumë të përgjithshme më të madhe 
se 20.000 euro.  

 
Neni 176 

Plotësimi i Vendeve të Zbrazëta në Bordin e Drejtorëve 
 
Vendet e zbrazëta në bordin e drejtorëve duhet të plotësohen me zgjedhjen në 
mbledhjen ardhshme të aksionarëve në të cilën duhet të zgjidhen drejtorët; Statuti i 
shoqërisë mund të parasheh që bordi i drejtorëve të mund të zgjedhë dikë ta plotësojë 
këtë vend të zbrazët deri në mbledhjen e aksionarëve. 
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Neni 177 
Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve 

 
177.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe me statut ose rregullore të shoqërisë (i) 

bordi i drejtorëve mund ta zgjedhë kryesuesin e tij me shumicë votash të të 
gjithë drejtorëve, dhe (ii) bordi i drejtorëve mund të shkarkojë dhe zëvendësoje 
kryesuesin në çdo kohë me shumicë votash. 

177.2. Kryesuesi kryeson të gjitha mbledhjet e bordit dhe ato të aksionarëve dhe është 
përgjegjës për mbajtjen e të gjitha procesverbaleve nga të gjitha mbledhjet e 
bordit. Nëse kryesuesi ende nuk është zgjedhur ose nuk është i pranishëm në 
mbledhjen e bordit ose të aksionarëve, atëherë një drejtor i zgjedhur me shumicë 
votash shërben si kryesues i mbledhjes në fjalë. 

 
Neni 178 

Mbledhjet dhe Njoftimi për Mbledhjet 
 
178.1. Bordi i drejtorëve mban një mbledhje të rregullt e cila njihet si mbledhje vjetore, 

menjëherë pas çdo mbledhje vjetore të aksionarëve. Mbledhjet tjera të rregullta 
mbahen në kohën dhe vendin të cilin e cakton bordi në mbledhjen vjetore ose në 
një mbledhje tjetër të bordit për të cilën janë njoftuar të gjithë drejtorët. Njoftimi 
mbi mbledhjet e rregullta nuk ka nevojë të dërgohet, përveç nëse këtë e kërkon 
bordi.  

178.2. Mbledhjet e jashtëzakonshme të bordit të drejtorëve mund të organizohen në çdo 
kohë nga kryesuesi i bordit (ose në rast se kryesuesi nuk e bën këtë, atëherë nga 
ndonjëri drejtor) përmes dërgimit të kërkesës me shkrim nga cilido drejtorit 
drejtuar kryesuesit. Personi i cili e thërret mbledhjen e jashtëzakonshme duhet të 
lajmërojë për vendin dhe kohën e mbledhjes.  

178.3. Pjesëmarrja e një drejtori në cilëndo mbledhje përbën në vete heqjen dorë nga 
çdo njoftim i kërkuar për atë mbledhje, përveç kur drejtori merr pjesë në 
mbledhje me qëllim të vetëm për ta kundërshtuar diskutimin e pikave të 
mbledhjes, sepse mbledhja nuk është thirrur ose mbajtur me rregull dhe e 
deklaron në fillim të mbledhjes.  

 
Neni 179 

Kuorumi dhe Votimi për Aktivitetet e Bordit 
 
179.1. Shumica e numrit të përgjithshëm të drejtorëve të caktuar me statutin e shoqërisë 

apo rregullore e përbën kuorumin për transaksionet e veprimtarisë tregtare 
përveç nëse me statut apo rregullore është përcaktuar numër më i madh për 
kuorum.  

179.2. Aktiviteti i shumicës së drejtorëve të cilët janë të pranishëm në mbledhje në të 
cilën ekziston kuorumi do të konsiderohet aktivitet i bordit, përveç nëse me 
statutin ose rregulloren kërkohet një numër më i madh i drejtorëve.  
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Neni 180 
Veprimet e Bordit pa Mbajtjen e Mbledhjes 

 
Përveç nëse me statut ose rregullore të shoqërisë kërkohet që një aktivitet i bordit të 
ndërmerret ekskluzivisht në mbledhje të bordit, të gjitha aktivitetet të cilat mund të 
ndërmerren në mbledhjet e bordit mund të ndërmerren edhe pa mbajtjen e mbledhjes 
nëse pëlqimi me shkrim, që përmban edhe natyrën e aktivitetit përkatës, nënshkruhet 
nga të gjithë drejtorët me të drejtë vote për atë çështje. Të gjitha këto pëlqime duhet të 
përmbahen në një ose më shumë miratime me shkrim, të cilat duhet të paraqesin 
aktivitetin e ndërmarrë si dhe të kenë nënshkrimin e një ose më shumë drejtorëve. Të 
gjitha këto pëlqime duhet të vendosen në procesverbalin nga mbledhja e bordit të 
drejtorëve të shoqërisë. Pëlqimi hyn në fuqi pasi nënshkrimit nga të gjithë drejtorët, 
përveç nëse në pëlqim është caktuar një datë tjetër e hyrjes në fuqi. 
 

Neni 181 
Komisionet e Bordit 

 
Statuti ose rregulloret mund të përcaktojnë, ose drejtorët mund të miratojnë një vendim 
që themelon një ose më shumë komisione, (komisioni për auditim ose për shqyrtimin e 
kompensimeve) që do të shqyrtojë, hulumtojë, rekomandojë ose të marrë masa të tjera 
jo-obligative e që janë në kuadër të kompetencës së bordit. Këto komisione mund të 
përfshijnë edhe anëtarët e bordit të drejtorëve dhe punëtorët e shoqërisë si dhe persona 
jashtë kompanisë. Përveç nëse statuti, rregulloret ose vendimi i bordit kërkojnë një 
numër më të madh, shumica e anëtarëve të komisionit e përbëjnë kuorumin dhe 
shumica e kuorumit është e nevojshme për çdo rekomandim ose veprim tjetër të 
komisionit. Të gjitha vendimet dhe veprimet e tjera të komisionit i nënshtrohen 
rishikimit, ndryshimit dhe miratimit me jo më pak se 2/3 e anëtarëve të bordit. 
 

Neni 182 
Procesverbali nga Mbledhjet e Bordi 

 
Procesverbali i secilës mbledhje të bordit ose e cilitdo komision, duhet të mbahet gjatë 
mbledhjes. Procesverbali formal me shkrim duhet të përgatitet jo më shumë se dhjetë 
(10) ditë pas mbledhjes. Procesverbali përfshin (i) kohën dhe vendin e mbledhjes, (ii) 
personat e pranishëm dhe agjendën e mbledhjes, (iii) çështjet e hedhura në votim, (iv) 
detajet e diskutimeve dhe arsyet e dhëna për çfarëdo vote negative ose abstenimi (v) 
rezultatet e secilit votim, duke përfshirë emrin e secilit person që ka qenë i pranishëm 
dhe ka pasur të drejtë vote dhe një indikacion të asaj se si ky person ka votuar; dhe (vi) 
vendimet e miratuara në mbledhje. Procesverbali formal me shkrim do të nënshkruhet 
nga drejtori që e ka kryesuar mbledhjen dhe nga personi që ka shërbyer si sekretar në 
mbledhje. 
 

Neni 183 
Zyrtarët 

 
183.1. Bordi i drejtorëve të kompanisë do të punësojë zyrtarë dhe menaxherë të lartë të 

kompanisë që i raportojnë dhe janë nën drejtimin e bordit të drejtorëve. Këta 
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zyrtarë i kanë kompetencat dhe autorizimet e përcaktuara në rregullore. Bordi 
mund t’u delegojë atyre, kompetenca dhe autorizime të tjera për ushtrimin e 
veprimtarisë së kompanisë, përveç çështjeve që shprehimisht janë të rezervuara 
për bordin e drejtorëve ose për aksionarët sipas këtij ligji, rregulloreve ose 
statutit. Nëse kompania ka vetëm një zyrtar, ai i ka autorizimet të përcaktuara në 
paragrafin 3 të këtij neni si dhe detyrimet e sekretarit të kompanisë sipas 
paragrafit 4 të këtij neni.  

183.2. Kompetencat dhe detyrat e përgjithshme të zyrtarëve përshkruhen në rregullore.  
183.3. Bordi i drejtorëve e punëson dhe emëron zyrtarin kryesor. Bordi mund të i’a 

japë këtij personi titullin “zyrtar kryesor ekzekutiv,” “kryetar”, “drejtor 
menaxhues” ose titull tjetër të ngjashëm. Kompetencat dhe autorizimet e tij 
kryesore do të përcaktohen në rregulloret e shoqërisë. Përveç detyrave të 
përcaktuara në këtë mënyrë dhe në bazë të përjashtimeve të këtij ligji ose të 
rregulloreve, ky person është i autorizuar që të veprojë në përgjithësi (pa ndonjë 
dokument autorizimi) në emrin e kompanisë, t’i përfaqësojë interesat e 
kompanisë në përmbylljen e transaksioneve në emrin e kompanisë, si dhe të japë 
udhëzime për zyrtarët e tjerë të kompanisë, me kusht që këto udhëzime të mos 
jenë në kundërshtim ose në mospërputhje me statutin, rregulloret ose me këtë 
ligj.  

183.4. Një zyrtar është përgjegjës për regjistrimin e të dhënave dhe veprimeve në 
mbledhjet e aksionarëve dhe bordit të drejtorëve në një libër që mbahet për këtë 
qëllim. Personi në fjalë njihet si “sekretar i kompanisë”.  

183.5. Të gjithë zyrtarët do ti kryejnë detyrat e tyre në përputhje me statutin, rregulloret 
si dhe çfarëdo vendimi të bordit të drejtorëve të shoqërisë, përveç nëse një 
vendim i këtillë është në kundërshtim të qartë me këtë ligj, statutin ose 
rregulloret e shoqërisë.  

 
Neni 184 

Lajmërimi për Interesin Personal dhe Financiar dhe Detyrimi i Lojalitet 
 
184.1. Secili zyrtar ose drejtor është i detyruar të lajmërojë para bordit të drejtorëve ose 

para një komisioni vendimmarrës (ose kur zbatohet para aksionarëve, nëse ata e 
marrin vendimin përkatës) çfarëdo interesi personal ose financiar që ai ka, 
drejtpërdrejt ose tërthorazi përmes të afërmve ose bashkëpunëtorëve personal, në 
lidhje me si vijon, qofshin ato ekzistuese ose potenciale (i) kontrata ose transaksione, 
(ii) konkurrentë afaristë (iii) kreditorë, (iv) furnizues, (v) klientë, (vi) konsulentë, 
(vii) punonjës, (viii) ortakë dhe/ose (ix) çfarëdo vendimi të kompanisë, bordit të 
drejtorëve ose të aksionarëve që ndërlidhet me të mësipërmet. 

184.2. Një interes i këtillë personal ose financiar përfshin, por nuk kufizohet në: (i) çdo 
interes financiar që ky drejtor ose zyrtar apo anëtar i familjes ka në të, qoftë nga 
e drejta e pronësisë, me kontratë apo ndryshe dhe (ii) nëse ai apo ndonjë anëtar i 
familjes është palë në veprim ose transferim që është objekt i vendimit ose që 
realizon përfitim financiar nga veprimi ose vendimi, dhe (iii) nëse ai është nën 
kontroll apo nën ndikimin e drejtpërdrejtë të një pale që ka një interes në veprim 
ose transferim, nga i cili me arsye mund të pritet se mund të ndikojë në 
vlerësimin e tij në dëm të kompanisë.  
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184.3. Ky lajmërim duhet të bëhet zakonisht nga një zyrtar ose drejtor në kohën kur ai 
punësohet, zgjidhet ose emërohet në atë post ose, nëse bëhet më votë, menjëherë 
në kohën kur ai vjen në dijeni të interesit financiar ose personal. Po ashtu, 
lajmërimi përkatës bëhet në kohën kur një vendim ose transaksion përkatës është 
në diskutim nga drejtorët, zyrtarët ose aksionarët. Nëse një zyrtar ose drejtor nuk 
e bën lajmërimin e kërkuar, ai mund të largohet ose pushohet dhe, në të dyja 
rastet, është përgjegjës për dëmet që i shkaktohen kompanisë si rezultat i 
moslajmërimit.  

184.4. Drejtori ose zyrtari, janë nën detyrimin e vazhdueshëm që gjatë tërë kohës të 
veprojnë në mënyrë të drejtë dhe besnike ndaj kompanisë në lidhje me të gjitha 
çështjet dhe interesat materiale të kompanisë. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në 
detyrimin për të mos shfrytëzuar pronën e kompanisë për nevoja ose përfitime 
personale, mos shfrytëzimin e informacionit konfidencial të kompanisë për 
arritjen e përfitimeve personale për vete ose të cilit do anëtar të familjes ose 
bashkëpunëtor personal, mosshfrytëzimin ose devijimin e mundësive afariste të 
kompanisë për vete ose për cilindo person ose shoqëri dhe që në përgjithësi t’u 
shërbejë vetëm interesave të kompanisë në të gjitha veprimet dhe transaksionet 
që kompania ka interes material.  

184.5. Drejtori ose zyrtari anëtarë, të cilët lidhin një kontratë ose transaksion me 
shoqërinë nuk konsiderohet se e ka shkelur detyrën e përcaktuar me paragrafët 1 
deri ne 3 të këtij neni, dhe nuk do të jenë personalisht përgjegjës për dëmin apo 
sanksionet tjera nga kjo, nëse ose:  
a) të gjitha faktet materiale në lidhje me interesat e tij janë lajmëruar apo dihen 

nga organi vendim marrës i cili e miraton vendimin dhe nëse ky organ e 
autorizon kontratën ose transakcionin me mirëbesim me shumicën e votave 
të drejtorëve apo zyrtarëve të pa interesuar, edhe nëse drejtorët e pa 
interesuar janë më pak se kuorumi, ose  

b) në rast të një vendimi që është vendim i aksionarëve, të gjitha faktet 
materiale në lidhje me zyrtarët apo drejtorët e interesuar janë lajmëruar apo 
u janë të njohura aksionarëve të cilët kanë të drejtë vote për këtë dhe 
kontrata ose transakcioni është shprehimisht i miratuar me mirëbesim me 
shumicën e votave të aksionarëve.  

 
Neni 185 

Shkarkimi i Zyrtarëve 
 
185.1. Çdo zyrtarë mund të shkarkohet nga posti i tij në çdo kohë sipas diskrecionit të 

tyre, me ose pa ndonjë shkak të caktuar, mirëpo ky shkarkim nuk i paragjykon të 
drejtat e zyrtarit që dalin nga kontrata ose ligji për punësim, nëse ka të këtilla.  

185.2. Kompania dhe një zyrtar mund të lidhin një marrëveshje punësimi me të cilën 
përcaktohet rroga ose kompensimi që duhet t’i paguhet zyrtarit në fjalë, detyrat, 
kushtet e punësimit si dhe çështjet e tjera që janë pajtuar nga të dyja palët. 
Punësimi si zyrtar, nuk krijon në vetvete të drejta kontraktuese. Marrëveshja e 
punësimit, e përmendur më sipër, duhet të jetë në pajtim me këtë ligj si dhe të 
gjitha dispozitat përkatëse në statut ose në rregullore. Nëse një dispozitë e 
marrëveshjes së punësimit është në kundërshtim (mos-përputhje) me këtë ligj, 
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statutin ose rregulloret, atëherë dispozita e marrëveshjes është e pavlefshme dhe 
e pazbatueshme ose, nëse është e mundshme, ajo dispozitë duhet të modifikohet, 
interpretohet dhe/ose zbatohet në një mënyrë me të cilën eliminohet 
mospërputhja.  

 
Neni 186 

Detyra e Kujdesit dhe Parimi i Vlerësimit Afarist 
 
186.1. Secili drejtor dhe punonjës është i detyruar që (i) të veprojë me mirëbesim, dhe 

(ii) t’i përmbushe dhe t’i zbatojë detyrat dhe detyrimet e përcaktuara në nenin 
184 dhe 187 të këtij ligji dhe (iii) të sigurojë që vendimet e tij që ndërlidhen me 
kompaninë, të bëhen duke qenë i bindur se është duke vepruar në masë të 
arsyeshme në interesin më të mirë të shoqërisë dhe duke u përkushtuar vëmendje 
përgjegjësive të tij si dhe duke u kushtuar kujdes të veçantë çështjeve që duhet të 
vendosen si pas informatave që në masë të arsyeshme janë në disponim të tij.  

186.2. Personi që vepron sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe që merr një vendim afarist 
me mirëbesim, nuk mund të mbahet personalisht përgjegjës nga kompania ose 
aksionarët për dëmet që rrjedhin si pasojë e atij vendimi.  

 
Neni 187 

Detyrimi për mos-konkurrencë 
 
Zyrtarët dhe drejtorët nuk mund të jenë të përfshirë në konkurrencë tregtare kundër 
shoqërisë. Kjo konkurrencë përfshinë por nuk kufizohet vetëm në punësimin, të qenit 
ortak i përgjithshëm, menaxher, drejtor ose anëtar kontrollues ose aksionar në ndonjë 
shoqëri tjetër tregtare që ushtron aktivitete tregtare konkurruese. 
 

Neni 188 
Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose të Gjykatës 

 
188.1. Një ose më shumë aksionarë që mbajnë së paku 10% të votave me të drejtë, për 

zgjedhjen e drejtorëve, kanë të drejtë të paraqesin ankesë në gjykatë në emrin e 
kompanisë kundër një ose më shumë drejtorëve ose zyrtarëve, nëse këta 
aksionarë kanë arsye të mira për të besuar sa zyrtarët dhe drejtorët përkatës kanë 
shkelur detyrën ndaj kompanisë dhe me këtë e kanë dëmtuar kompaninë.  

188.2. Asnjë padi nuk mund të paraqitet nga aksionari në emër ose për llogari të 
shoqërisë, përveç nëse aksionari në fjalë ose pronari paraprak i aksionit të tij ka 
qenë aksionar në kohën e ngjarjes së veprimeve për të cilat është dashur 
paraqitur padia dhe bordi i drejtorëve ose e ka refuzuar parashtrimin e kësaj 
padie ose përpjekjet për ta shtyrë bordin e drejtorëve që të paraqesë padinë nuk 
ka gjasa se do të kenë sukses. Ankesat e paraqitura në këtë mënyrë duhet të 
përshkruajnë në hollësi ose (i) përpjekjet që janë bërë nga aksionarët për ta 
shtyrë bordin e drejtorëve që ta paraqesë ankesën në emër të kompanisë ose (ii) 
një deklaratë se këto përpjekje nuk janë bërë për shkak se më siguri se do të 
kishin qenë të padobishme, së bashku me një deklaratë ku paraqiten arsyet për 
mbështetjen e kësaj deklarate.  
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188.3. Nëse aksionarët ankues janë të suksesshëm në këtë rast, të gjitha kompensimet e 
dhëna dhe të pranuara janë pronë e kompanisë, përveçse aksionarët ankues kanë 
të drejtë që t’i mbulojnë shpenzimet e tyre të arsyeshme, duke përfshirë tarifat 
ligjore, nga pala mbrojtëse.  

 
KREU VII 

Aksionarët dhe Mbledhjet e Aksionarëve 
 

Neni 189 
Mbledhja Vjetore e Aksionarëve 

 
189.1. Çdo shoqëri duhet të mbajë një mbledhje vjetore të aksionarëve, e cila do të 

njihet si mbledhja e saj vjetore.  
189.2. Një mbledhje vjetore e aksionarëve do të mbahet brenda gjashtëdhjetë (60) 

ditëve pasi bordi të marrë raportin e audituar financiar për secilin vit financiar, 
por jo më shumë se nëntëdhjetë (90) ditë pas përfundimit të vitit financiar të 
shoqërisë. Me kusht që të jetë në pajtim me të mësipërmen, statuti ose 
rregulloret mund të përcaktojnë datën dhe kohën e saktë, ose metodën për 
përcaktimin e datës ose kohës së saktë, për mbajtjen e mbledhjes vjetore, Bordi i 
drejtorëve është përgjegjës për të siguruar mbajtjen me kohë të mbledhjes 
vjetore të aksionarëve. 

189.3. Bordi duhet të sigurojë që aksionarëve t’u dërgohet deklarata e audituar 
financiare e kompanisë së paku tridhjetë (30) ditë para mbledhjes vjetore.  

189.4. Mbledhja vjetore e shoqërisë mbahet në vendin e caktuar në statutin ose 
rregulloret ose (nëse nuk është përcaktuar aty) atëherë në një vend që caktohet 
nga bordi i drejtorëve, që duhet të jetë brenda Kosovës.  

189.5. Moskonvokimi dhe mosmbajtja e mbledhjes vjetore nga bordi i drejtorëve në 
kohën e përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni nuk ndikon në veprimtarinë e 
vlefshme të shoqërisë. Megjithatë, ky dështim menjëherë u jep aksionarëve të 
drejtën, që mund të ushtrohet nga një ose më shumë aksionarë që mbajnë së 
paku 10% të votave me të drejtë vote në mbledhjen vjetore, që të konvokojnë 
dhe mbajnë mbledhjen vjetore të aksionarëve.  

 
Neni 190 

Mbledhjet e Jashtëzakonshme të Aksionarëve 
 
190.1. Shoqëria e mban mbledhjen e jashtëzakonshme të aksionarëve: 

a) me kërkesën e bordit të drejtorëve ose me kërkesën e një personi të 
autorizuar për këtë qëllim në statutin e shoqërisë; ose  

b) nëse pronarët e më së paku 10% të të gjitha votave që kanë të drejtë të 
hidhen për një çështje në mbledhjen e propozuar nënshkruajnë, e vendosin 
datën dhe i dorëzojë shoqërisë një kërkesë me shkrim për mbajtjen e një 
mbledhje. Në kërkesën për mbledhje ata duhet ta theksojnë emrin dhe 
adresën e tyre si dhe numrin e aksioneve të cilat i mbajnë, qëllimin ose 
qëllimet për të cilat duhet mbajtur mbledhja, dhe rendin e ditës së 
mbledhjes.  
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190.2. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas pranimit të kërkesës nga shoqëria, bordi i 
drejtorëve duhet ta miratojë vendimin për caktimin ose refuzimin e mbledhjes. 
Brenda pesë ditëve pas miratimit të këtij vendimi, bordi i drejtorëve duhet t’u 
dërgojë njoftim për mbajtjen e mbledhjes personave që kanë paraqitur kërkesën 
në adresën e shënuar në kërkesë, së bashku me një kopje të vendimit. Nëse 
kërkesa për caktimin e mbledhjes së jashtëzakonshme refuzohet, atëherë 
vendimi i refuzimit duhet të theksojë edhe arsyet për refuzimin e mbledhjes. 
Vendimi për refuzimin e mbledhjes mund të miratohet vetëm nëse procedurat e 
përcaktuara në pikën b, paragrafi 1 të këtij neni nuk janë përmbushur, ose nëse 
aksionarët që kanë paraqitur kërkesën nuk e posedojnë numrin e mjaftueshëm të 
votave që kërkohen sipas kësaj pike, ose nëse asnjëra nga çështjet e propozuara 
në kërkesë për mbledhje nuk është në kompetencën e mbledhjes së aksionarëve.  

190.3. Përcaktimi i datës për përcaktimin e listës së aksionarëve që kanë të drejtë të 
kërkojnë mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme është data në të cilën 
aksionari i parë e ka nënshkruar kërkesën.  

190.4. Mbledhja e jashtëzakonshme mbahet në vendin e përcaktuar në statutin e 
shoqërisë ose (nëse nuk është caktuar aty) në një vend të cilin e cakton bordi i 
drejtorëve në pajtim me statutin e shoqërisë. Nëse vendi i mbajtjes së mbledhjes 
nuk përcaktohet me statut dhe nuk përcaktohet nga bordi i drejtorëve, atëherë 
mbledhja mbahet në zyrën e regjistruar të shoqërisë (Selinë e shoqërisë).  

190.5. Vetëm çështjet që janë theksuar në kuadër të qëllimit ose qëllimeve të shënuara 
në njoftimin për mbledhje sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të diskutohen në 
mbledhjen e jashtëzakonshme.  

 
Neni 191 

Mbledhja e Aksionarëve sipas Urdhrit të Gjykatës 
 
191.1. Nëse mbledhja vjetore e aksionarëve nuk mbahet brenda gjashtë muajve të parë 

pas përfundimit të vitit financiar te shoqërisë, ose katërmbëdhjetë (14) muaj pas 
mbledhjes së fundit vjetore të aksionarëve (ose dymbëdhjetë (12) muaj pas 
regjistrimit fillestar të shoqërisë, nëse nuk është mbajtur ndonjë mbledhje e 
mëhershme), gjykata kompetente mund të nxjerr vendim për mbajtjen e 
mbledhjes pas kërkesës së cilitdo drejtor ose cilitdo aksionar i cili ka të drejtë 
pjesëmarrje dhe vote në mbledhjen në fjalë.  

191.2. Nëse mbledhja e jashtëzakonshme nuk mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve pas 
dorëzimit të kërkesës sipas nenit 190 të këtij ligji, ose datës së caktuar për 
mbajtjen e mbledhjes sipas paragrafit 3 të këtij neni, gjykata mund të nxjerrë 
vendim për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme pas kërkesës së cilitdo 
aksionar që ka nënshkruar kërkesën.  

191.3. Gjykata mund të nxjerrë vendime të tjera përkatëse të nevojshme për arritjen e 
qëllimit të mbledhjes, duke përfshirë edhe vendimin për mbajtjen dhe emërimin 
e personave që do të kryesojnë mbledhjen nëse bordi refuzon të bëjë këtë, ose 
vendime mbi vendin dhe kohën e mbajtjes së mbledhjes, caktimin e datës për 
përcaktimin e aksionarëve që kanë të drejtë vote, ose të përcaktojë formularin 
dhe përmbajtjen e njoftimit të mbledhjes.  
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Neni 192 
Kompetenca e Mbledhjes së Aksionarëve 

 
192.1. Këto çështje janë në kompetencën ekskluzive të aksionarëve dhe mund të 

vendosen vetëm nga aksionarët: 
a) ndryshimi dhe plotësimi i statutit ose rregulloreve të shoqërisë;  
b) zgjedhja ose shkarkimin i drejtorëve;  
c) autorizimi për bashkim ose transaksionet e mëdha sipas nenit 211 të këtij 

ligji;  
d) shpërbërjen e shoqërisë sipas nenit 229 të këtij ligji;  
e) emërimin e auditorëve të pavarur të shoqërisë;  
f) miratimin e deklaratave financiare vjetore të shoqërisë; dhe  
g) çështje të tjera të rezervuara për aksionarët sikurse është përcaktuar me këtë 

ligj ose në statutin e shoqërisë, si dhe çështjet të cilat paraqiten për vendim 
në mbledhjen e aksionarëve nga bordi i drejtorëve të shoqërisë.  

192.2. Çështjet të cilat janë në kompetencën ekskluzive të aksionarëve, siç është 
paraparë më sipër, nuk mund të vendosen nga bordi i drejtorëve ose 
zyrtarët/menaxherët ose nga cilido organ tjetër i kompanisë. Dispozitat 
kundërthënëse në statut ose rregullore, si dhe çfarëdo vendimi i marrë në bazë të 
këtyre dispozitave kundërthënëse, nga aspekti juridik, është i pavlefshëm dhe 
nuk ka efekt juridik. 

 
Neni 193 

Njoftimi për Mbledhjen e Aksionarëve 
 
193.1. Varësisht nga neni 194 njoftimi me shkrim për mbajtjen e mbledhjes vjetore të 

aksionarëve duhet të dorëzohet jo më pak se tridhjetë (30) ditë dhe jo më shumë 
se gjashtëdhjetë (60) ditë para datës së mbajtjes së mbledhjes vjetore, dhe 
njoftimi me shkrim mbi mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të 
aksionarëve duhet të dorëzohet jo më pak se njëzet (20) ditë dhe jo më shumë se 
tridhjetë (30) ditë para datës së mbajtjes së mbledhjes së jashtëzakonshme. 
Njoftimi dërgohet nga ose me udhëzimin e kryesuesit të bordit ose ndonjë 
anëtari tjetër të bordit të drejtorëve i cili e ka thirr mbledhjen, dhe u dërgohet të 
gjithë aksionarëve me të drejtë vote në mbledhje. 

193.2. Njoftimi për mbajtjen e mbledhjes vjetore duhet të përmbajë datën, kohën dhe 
vendin e mbajtjes së mbledhjes, rendin e propozuar të ditës dhe një listë të 
çështjeve për të cilat duhet votohet në mbledhje (duke përfshirë listën e 
kandidatëve të propozuar për emërim në bordin e drejtorëve në mbledhje), dhe 
të gjitha çështjet tjera që duhet të përfshihen në njoftim në bazë të statutit ose 
rregulloreve të shoqërisë. Njoftimi gjithashtu duhet të përfshijë raportin vjetor të 
shoqërisë, llogarinë (bilancin) vjetore, deklaratën e fitimeve dhe humbjeve 
vjetore dhe ndonjë raport të auditorit, ose, nëse këto dokumente nuk janë 
përfshirë atëherë një deklaratë mbi atë se si dhe kur do t’u dërgohen ose të vihen 
në dispozicion të aksionarëve para mbledhjes vjetore. Bordi i drejtorëve është i 
obliguar që të sigurojë që të gjitha këto dokumente ose t’u dërgohen ose të jenë 
në dispozicion të aksionarëve së paku tridhjetë (30) ditë para mbledhjes.  
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193.3. Njoftimi për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme duhet të përmbajë datën, 
kohën dhe vendin e mbledhjes, një përshkrim të qëllimit të mbledhjes, dhe 
rendin e ditës që është propozuar nga paraqitësi i kërkesës për mbajtjen e 
mbledhjes.  

193.4. Përveç dërgimit aksionarëve të njoftimit të paraparë më sipër, kompania po 
ashtu duhet të publikojë një njoftim të ngjashëm së paku njëzetenjë (21) ditë 
kalendarike para datës e cila fillimisht është përcaktuar për mbajtjen e 
mbledhjes, në një gazetë me qarkullim të madh dhe në gjuhët zyrtare të 
Kosovës. Në këtë njoftim duhet të përcaktohet koha, vendi dhe rendi i ditës së 
mbledhjes. Ky njoftim nuk duhet të jetë më i vogël se 10% të një faqe të 
shtypur.  

 
Neni 194 

Heqja dorë nga Njoftimi 
 
194.1. Kurdo që me këtë ligj ose me statutin ose rregulloret e shoqërisë kërkohet 

dorëzimi i një njoftimi, personi që ka të drejtë të pranojë njoftimin mund të heqë 
dorë nga e drejta e tij për të pranuar njoftimin me nënshkrimin e një njoftimi për 
heqjen dorë nga kjo e drejtë.  

194.2. Pjesëmarrja e aksionarit në mbledhje përbën në vete heqjen dorë nga të gjitha të 
drejtat që aksionari mund t’i ketë për të bërë ose dorëzuar ankesë ose për të 
kundërshtuar në lidhje me mos-dërgimin e njoftimit ose njoftimin e mangët për 
mbajtjen e mbledhjes. Me kusht që e drejta e aksionarit për t’u ankuar të jetë e 
vlefshme nëse në fillim të mbledhjes aksionari e kundërshton mbajtjen e 
mbledhjes për shkak të mos-dërgimit të njoftimit përkatës për mbajtjen e saj.  

194.3. Pjesëmarrja e aksionarit në mbledhje përbën në vete heqjen dorë nga të gjitha të 
drejtat të cilat aksionari mund t’i ketë për të bërë ose dorëzuar ankesë ose për të 
kundërshtuar në lidhje me shqyrtimin e një çështjeje të caktuar në mbledhje në 
bazë të asaj se në njoftimin për mbajtjen e mbledhjen nuk është shënuar që kjo 
çështje do të diskutohet. Me kusht që e drejta e aksionarit për t’u ankuar ose për 
të kundërshtuar të jetë e vlefshme nëse gjatë kohës kur çështja fillon të 
diskutohet në mbledhjen e aksionarëve atëherë ai e kundërshton diskutimin e 
çështjes për shkak të mos njoftimit përkatës në lidhje me këtë çështje.  

 
Neni 195 

Rendi i Ditës për Mbledhje 
 
195.1. Aksionari ose aksionarët të cilët mbajnë së paku 10% të të gjitha votave dhe që 

kanë të drejtë të marrin pjesë në bordin e drejtorëve të shoqërisë në mbledhjen 
vjetore kanë të drejtë të paraqesin dy (por jo më shumë se dy) çështje për rendin 
e ditës për këtë mbledhje dhe gjithashtu kanë të drejtën e propozimit të 
kandidatëve për zgjedhje në bordin e drejtorëve, ashtu që numri i kandidatëve të 
propozuar nuk mund ta kalojë numrin e përgjithshëm të anëtarëve në bord. Të 
gjitha propozimet e tilla duhet të bëhen me shkrim, duhet të përfshijnë emrin dhe 
numrin e votave të secilit propozues, duhet t’i dërgohen shoqërisë në adresën e 
bordit të vet të drejtorëve dhe në adresën e zyrës së regjistruar të shoqërisë (seli), 
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jo më shumë se katërmbëdhjetë (14) ditë para datës së caktuar për mbajtjen e 
mbledhjes. Asnjë aksionar nuk mund të numërohet në më shumë se në një grup 
të aksionarëve që mbajnë së paku 10% të votave për qëllime të kësaj pike.  

195.2. Nëse bordi i drejtorëve e pranon një propozim të këtillë më shumë se dhjetë (10) 
ditë para datës në të cilën do të dërgohet njoftimi për mbajtjen e mbledhjes tek 
aksionarët, bordi i drejtorëve duhet ta përfshijë këtë propozim në atë njoftim. 
Nëse bordi i drejtorëve e pranon një propozim pas kësaj kohe, por megjithatë 
katërmbëdhjetë (14) ose më shumë ditë para mbajtjes se mbledhjes, bordi i 
drejtorëve duhet menjëherë t’ua dërgojë propozimin me postë të gjithë 
aksionarëve të cilëve u është dërguar njoftimi për mbajtjen e mbledhjes. 

195.3. Gjatë mbledhjes vjetore, vetëm çështjet që janë në fushëveprimin e njoftimit dhe 
të agjendës së dërguar paraprakisht, ose që janë në fushëveprimin e një 
propozimi që është pranuar nga bordi së paku katërmbëdhjetë (14) ditë para 
mbledhjes, mund të votohen. Megjithatë, ky kufizim nuk e pengon diskutimin e 
çështjeve të tjera.  

195.4. Në mbledhjen e jashtëzakonshme, vetëm çështjet e përfshira në njoftimin dhe në 
rendin e ditës të dërguar paraprakisht mund të votohen. Ky kufizim nuk do ta 
pengojë diskutimin e çështjeve të tjera.  

 
Neni 196 

Caktimi i Datës për Mbledhje 
 
196.1. Statuti i shoqërisë mund të vendosë mënyrën për caktimin e datës së mbledhjes 

lidhur me përcaktimin e listës së aksionarëve që kanë të drejtë në njoftim për 
mbajtjen e mbledhjes, të kërkojnë mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme, 
të votojnë, ose të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër.  

196.2. Nëse statuti i shoqërisë nuk e cakton ose nuk përcakton mënyrën për vendosjen 
e caktimit të datës për mbledhje, bordi i drejtorëve mund ta caktojë një datë të 
ardhme si datë për mbajtje të mbledhjes. Nëse data e mbledhjes nuk është 
vendosur në statut dhe as nga bordi i drejtorëve për mbledhjen vjetore, data e 
mbledhjes është data në të cilën së pari është dërguar njoftimi për mbajtjen e 
mbledhjes ose që është përcaktuar nga neni 193 të këtij ligji. Nëse data e 
mbledhjes nuk është caktuar në statut ose nga bordi i drejtorëve për mbledhjen e 
jashtëzakonshme, data e mbledhjes do të jetë data në të cilën kërkesa e parë për 
mbajtjen e mbledhjes së tillë është nënshkruar nga një aksionar sipas nenit 190 
të këtij ligji.  

196.3. Data e mbledhjes nuk duhet, në çfarëdo rrethanash, të jetë më shumë se 
gjashtëdhjetë (60) ditë ose më pak se dhjetë (10) ditë para mbajtjes së mbledhjes 
ose veprimeve që kërkojnë miratimin e aksionarëve.  

 
Neni 197 

Drejtimi i Mbledhjes 
 
197.1. Kryesuesi i mbledhjes do të zgjidhet dhe e kryeson secilën mbledhje. Kryesuesi 

emërohet (i) siç është paraparë ne statutin e kompanisë ose, (ii) nëse statuti nuk 
e parasheh mënyrën për zgjedhjen e kryesuesit atëherë në bazë të një vendimi të 
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bordit të drejtorëve. Kryesuesi vendos lidhur me mënyrën e mbajtjes së 
mbledhjes dhe mund të vendosë rregulla dhe rregulloren e punës për mbajtjen e 
mbledhjes, me kusht që këto rregulla të mos i diskriminojnë ose të pengojnë të 
drejtën e pjesëmarrjes së cilitdo aksionar.  

197.2. Përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe në statut apo rregullore, votimi do të 
bëhet me cilëndo metodë të zakonshme dhe të arsyeshme, siç e përcakton 
kryesuesi.  

 
Neni 198 

Disponueshmëria e Listës së Aksionarëve për Mbledhjen 
 
Jo më shumë se dhjetë (10) ditë para mbajtjes së mbledhjes, shoqëria duhet të vejë në 
dispozicion për inspektim dhe kopjim nga secili aksionar (me shpenzimet e aksionarit) 
listën e të gjithë aksionarëve që kanë të drejtë vote në mbledhje dhe të gjithë 
aksionarëve të cilëve u është dërguar njoftimi për mbajtjen e mbledhjes. Kjo listë duhet 
të jetë në dispozicion në zyrën e regjistruar të shoqërisë dhe duhet të jetë në dispozicion 
të aksionarëve gjatë mbledhjes. 
 

Neni 199 
Votimi Personal ose Përmes Përfaqësuesit 

 
199.1. Aksionari mund të votojë me aksionet e tij ose personalisht ose nëpërmjet 

përfaqësuesit, sikurse është përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  
199.2. Përveç kur zbatohet paragrafi 2 i nenit 201, aksionet të cilat mbahen nga një shoqëri 

tregtare mund te votohen nga një person i autorizuar i asaj shoqërie tregtare ose 
përfaqësuesi i përcaktuar në mënyrë të rregullt nga personi i autorizuar.  

199.3. Aksionari mund ta emërojë një përfaqësues për të votuar në emër të aksioneve të 
tij pas dorëzimit të një “përcaktimi të përfaqësuesit” të nënshkruar nga aksionari – 
ose nëse aksionari është shoqëri tregtare atëherë nga një person i autorizuar i asaj 
shoqërie tregtare. “Përcaktimi i përfaqësuesit” duhet të theksoje shprehimisht se 
përfaqësuesi e ka te drejtën që të votojë me aksionet e aksionarit.  

199.4. Kopja e nënshkruar e “përcaktimit të përfaqësuesit duhet t’u dërgohen 
përfaqësuesit dhe sekretarit të shoqërisë ose zyrtarit tjetër përkatës të shoqërisë 
para ose në fillim të mbledhjes. Përcaktimi i përfaqësuesit mund të përmbajë 
kufizime mbi autorizimin e përfaqësuesit për të votuar në emër të aksionarit, por 
pa u kufizuar në udhëzimet se si duhet të votohen aksionet në një mbledhje të 
caktuar. Nëse në përcaktimin e përfaqësuesit nuk janë paraparë këso kufizime ose 
udhëzime, atëherë përfaqësuesi është i lirë për t’i votuar aksionet sipas dëshirës.  

199.5. Drejtori ose zyrtari i kompanisë nuk mund ta kryejnë detyrën e një përfaqësuesi 
për aksionarin i cili është punonjës i shoqërisë.  

199.6. Përcaktimi i përfaqësuesit skadon, cilado që është më herët (i) në datën e 
skadimit të theksuar në përcaktim, nëse ka të tillë, (ii) në një datë që është 
gjashtë muaj nga data e nxjerrjes së përcaktimit të përfaqësuesit, ose (iii) nëse 
është e aplikueshme, në momentin kur personi i cili e ka nxjerrë përcaktimin e 
përfaqësuesit e revokon atë në cilëndo nga mënyrat e parapara në paragrafin 7 të 
këtij neni.  
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199.7. Personi që ka përcaktuar personin tjetër me të drejtën e përfaqësimit mund ta 
revokojë të drejtën e përfaqësimit në çdo kohë para se të votohet, ose (i) përmes 
dërgimit të një njoftimi me shkrim për revokim në sekretariatin e shoqërisë ose 
te zyrtari përgjegjës i shoqërisë para mbledhjes ose (ii) përmes pjesëmarrjes në 
mbledhjen përkatëse dhe votimit personal. Revokimi i “përcaktimit të 
përfaqësuesit” nuk e zhvleftëson votën e hedhur nga përfaqësuesi para këtij 
revokimi, nëse kjo votë ka qenë e vlefshme në kohën e hedhjes.  

 
Neni 200 

Kuorumi dhe Votat e Nevojshme për Marrjen e Vendimeve në Mbledhje 
 
200.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në statutin e shoqërisë, shumica e votave 

të aksioneve që kanë të drejtë vote në çështjen përkatëse, që përfaqësohen 
personalisht ose përmes përfaqësuesit, përbëjnë kuorumin mbledhjes.  

200.2. Nëse kuorumi është arritur, votimi i shumicës së aksioneve që kanë të drejtë 
vote të përfaqësuar në mbledhje do të jetë akti dhe vendimi i mbledhjes, përveç 
nëse kërkohet një numër më i madh votash sipas këtij ligji ose statutit të 
shoqërisë.  

200.3. Statuti i shoqërisë mund të parasheh kuorum më të madh ose kushte të tjera të 
votimit nga ato të vendosura në këtë nen.  

200.4. Një propozim për ndryshimin dhe plotësimin e statutit që ka për qëllim 
plotësimin, ndryshimin ose heqjen e një kërkese të votimit duhet të miratohet 
nga aksionarët në pajtim me, cilëndo që është me e madhe/kufizuese (i) 
kuorumin dhe kërkesat e votimit të përcaktuara në statutin ekzistues ose (ii) 
kuorumin dhe kërkesat e votimit që do të hyjnë në fuqi me rastin e miratimit të 
ndryshimit dhe plotësimit.  

200.5. Nëse statuti i shoqërisë ose ky ligj kërkojnë votimin e një lloji ose kategorie të 
caktuar të aksioneve për një çështje të caktuar, vendimi për atë çështje merret 
kur votohet nga ky grup votues. Rregullat në paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, do 
të aplikohen në relacion me votat nga ai lloj i kategorisë, përveç nëse ajo votë 
nga kategoria apo lloji do të njihet si mbledhje e veçantë edhe nëse e mbajtur në 
mbledhjen apo forumin e njëjtë si mbledhja e plotë e aksionarëve. 

200.6. Mbledhja e aksionarëve nuk është e vlefshme nëse kuorumi nuk është arritur, 
personalisht ose përmes përfaqësuesve. Për tu regjistruar si të pranishëm, secili 
aksionar ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të dëshmojnë, dhe shoqëria 
duhet ta verifikojë, se aksionari është regjistruar në mënyrë të rregullt në listën e 
aksionarëve në datën e mbledhjes.  

200.7. Mbledhja e aksionarëve do të shtyhet nëse nuk është arritur kuorumi i kërkuar, 
brenda një afati të arsyeshëm kohor pas caktimit të mbledhjes.  

200.8. Nëse mbledhje e aksionarëve shtyhet për shkak të mungesës së kuorumit, 
shoqëria duhet që brenda dy javëve pas datës së shtyrjes së mbledhjes, t’i 
thërrasë dhe t’i njoftojë mbi mbledhjen e re të aksionarëve. Për mbledhjen e re, 
kuorumi është 33% të aksioneve me të drejtë vote të caktuar dhe vendimi do të 
jetë thjeshtë shumica përveç nëse është përcaktuar ndryshe sipas këtij ligji ose 
me statutin e shoqërisë.  
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Neni 201 
Të Drejtat e Votimit të Aksioneve 

 
201.1. Përveç siç parashihet në statut apo ligjin aktual, secili aksion i jashtëm apo i 

privilegjuar nga cilado kategori ka të drejtë për një votë në secilën çështje që 
votohen në mbledhje.  

201.2. Aksionet nuk mund të votohen në një mbledhje nëse janë në pronësi të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë të kompanisë ose të cilësdo shoqëri ose njësi në të 
cilën kompania ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një interes pronësor.  

 
Neni 202 

Të Drejtat e Votimit të Poseduesve të Caktuar 
 
202.1. Aksionari, aksionet e të cilit janë venë si peng, ka të drejtë vote përderisa 

aksionet në fjalë t’i jenë bartur peng-marrësit, pastaj pengmarrësi fiton të drejtën 
e votimit për atë aksion. Nëse megjithatë marrëveshja e pengut dhuron të drejtën 
e votës te pengu dhe kjo evidencohet në mbledhjen përkatëse të aksionarëve, 
pengmarrësi do të ketë të drejtë që të votojë aksionet.  

202.2. Aksionet të cilat mbahen në emër të një personi të vdekur, një personi të mitur 
ose ndonjë personi tjetër i cili nuk ka aftësi juridike për të vepruar, mund të 
votohen nga përfaqësuesi ligjor i personit në fjalë sipas ligjit, personalisht ose 
përmes përfaqësuesit të përcaktuar nga përfaqësuesi ligjor, pa bërë bartjen e 
aksioneve në fjalë në emër të përfaqësuesit të tillë.  

202.3. Aksionet që janë në emër të një pranuesi, likuidatori, administratori në 
falimentim ose personi të ngjashëm, mund të votohen nga personi në fjalë ose 
përfaqësuesi i tij i autorizuar pa bërë bartjen e aksioneve në emër të personit të 
tillë, nëse autorizimi për këtë është përcaktuar në urdhrin e gjykatës.  

 
Neni 203 

Procesverbali i Mbledhjes 
 
Procesverbali i secilës mbledhje të aksionarëve duhet të përgatitet menjëherë pas 
mbledhjes dhe duhet të nënshkruhet nga kryesuesi dhe sekretari i mbledhjes i cili është 
përgjegjës për saktësinë e procesverbalit. Procesverbali përfshin (i) datën, kohën dhe 
vendin e mbajtjes së mbledhjes, (ii) rendin e ditës, (iii) kuorumin, (iv) fletëvotimet si 
dhe procedurat tjera të votimit, (v) numrin e votave të cilat i posedojnë aksionarët dhe 
përfaqësuesit e tyre në mbledhje, (vi) emrin e kryesuesit të mbledhjes dhe secilit 
sekretar të mbledhjes, (vii) çështjet te cilat janë votuar dhe rezultatet e votimit, (viii) 
një përmbledhje të fjalimeve dhe diskutimeve (përfshirë ndonjë fjalim lidhur me 
ndonjë votë negative apo abstenim), dhe (ix) një listë të vendimeve të marra në 
mbledhje. 
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KREU VIII 
Ndryshimi i Statutit 

 
Neni 204 

Ndryshimi i Statutit 
 
Shoqëria mund të bëjë ndryshimin e statutit të saj në çdo kohë, sipas neneve 205-208 të 
këtij ligji në vijim. 
 

Neni 205 
Ndryshimi nga Bordi i Drejtorëve 

 
205.1. Statuti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të bordit të drejtorëve, pa 

veprim të aksionarëve, nëse qëllimi i vetëm i këtij ndryshimi është që (i) të 
krijojë dhe regjistrojë një statut të ndryshuar dhe të spastruar, që përfshin 
ndryshimet dhe plotësimet të cilat janë miratuar nga aksionarët dhe/ose (ii) për 
të bërë përmirësime teknike, jo-materiale në statut.  

205.2. Përveç sikur është përcaktuar me paragrafin 1 të këtij neni, bordi nuk është i 
autorizuar që të bëjë, dhe është i ndaluar të bëjë ose edhe të përpiqet që të bëjë 
ndryshim dhe plotësim të statutit që nuk është miratuar në mënyrë të rregullt nga 
aksionarët në një mbledhje të rregullt të aksionarëve.  

 
Neni 206 

Ndryshimi i Statutit nga Bordi dhe Aksionarët 
 
Statuti i shoqërisë mund të ndryshohet nga bordi i drejtorëve dhe aksionarët si vijon: 

a) bordi i drejtorëve, ose aksionarët të cilët veprojnë sipas nenit 191 miraton një 
vendim me shkrim që parashtron që përmban ndryshimin dhe plotësimet e 
propozuara dhe që udhëzon që vendimi të dorëzohet në mbledhjen e 
aksionarëve, mbledhje kjo që mund të jetë mbledhje vjetore ose e 
jashtëzakonshme;  

b) teksti i ndryshimit dhe plotësimit të propozuar duhet të përfshihet në 
njoftimin për mbajtjen e mbledhjes që u dërgohet aksionarëve të cilët kanë 
të drejtë pjesëmarrje në mbledhje; dhe  

c) gjatë mbledhjes, ndryshimi i propozuar miratohet në mbledhjen e plotë të 
aksionarëve vetëm pas votimit pohues të së paku dy të tretave të aksioneve 
me të drejtë vote apo llojit të aksioneve të caktuar të votojnë për ndryshim; 
me kusht që nëse në bazë të statutit të shoqërisë kërkohet një votim i cili 
është më i madh se sa dy të tretat për miratimin e një ndryshimi ose 
plotësimi të statutit, atëherë kërkohet votimi sipas metodës së përcaktuar në 
statut.  

 
Neni 207 

Votimi Grupor 
 
Poseduesit e cilitdo lloj ose kategori të aksioneve, kanë të drejtë në votim grupor për 
propozimin për ndryshim të statutit, nëse statuti e lejon këtë, ose nëse ndryshimi do të: 
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a) zmadhojë ose zvogëlojë numrin e aksioneve të lejuara të atij lloji;  
b) ndryshojë ndonjë të drejtë ose privilegje të aksioneve të atij lloji;  
c) krijon të drejta të poseduesve të cilitdo lloj tjetër aksionesh për shkëmbimin 

ose konvertimin e aksioneve të tyre në aksione të llojit dhe kategorisë që i 
ka grupi;  

d) ndryshojë aksionet në posedim të atij grupi në numra të ndryshëm të 
aksioneve ose në aksione të llojit ose kategorisë tjetër;  

e) krijojë një lloj ose kategori të re të aksioneve që ka të drejta ose privilegje 
më të mëdha ose përafërsisht të njëjta me ato të atij grupi, ose i rritë të 
drejtat ose privilegjet e ndonjë lloji ose kategorisë të aksioneve që ka të 
drejta më të mëdha ose përafërsisht të njëjta me ato të atij grupi, ose i rritë të 
drejtat ose privilegjet e çfarëdo lloji ose kategorisë të aksioneve që ka të 
drejta që i nënshtrohet atij grupi, nëse ngritja në fjalë pastaj i bën aksionet e 
tilla përafërsisht të barabarta ose superiore ndaj aksioneve të atij grupi;  

f) kufizojë ose refuzojë të drejtat e përparësisë të aksioneve të grupit në fjalë;  
g) kufizojë ose mohojë të drejtën e votës së atij grupi; ose  
h) në ndonjë mënyrë tjetër i ndryshon të drejtat ose privilegjet e aksioneve që 

janë në posedim të atij grupi, gjë kjo që ndikon negativisht në atë grup.  
 

Neni 208 
Regjistrimi dhe Hyrja në Fuqi e Një Amendamenti 

 
Pas miratimit të një amendamenti për statutin e shoqërisë, shoqëria duhet të i’a 
dorëzojë amendamentin (ose mund të dorëzojë të tërë statutin i cili përfshin 
amendamentin e bërë) Drejtorit, sipas Pjesës II të këtij ligji. Amendamenti hyn në fuqi 
menjëherë pas regjistrimit të tij, sipas Pjesës II të këtij ligji. 
 

KREU IX 
Programet për Pronësinë e Aksioneve nga Punonjësit 

 
Neni 209 

Programet për Pronësinë e Aksioneve nga Punonjësit 
 
209.1. Programet për pronësinë e aksioneve nga punonjësit (këtu e tutje PPAP) janë 

programe të cilat miratohen nga aksionarët për t’i inkurajuar punonjësit që të 
blejnë aksione në shoqërinë aksionare. PPAP u lejojnë pjesëmarrësve që të 
parapaguajnë për aksione me çmim më të ultë apo si kompensim për punën ose 
angazhimin e tyre. PPAP munden që po ashtu të lëshojnë mundësi për 
pjesëmarrësit në lidhje me aksionet që do të emetohen në të ardhmen nga 
shoqëria aksionare.  

209.2. Vetëm personat fizik kanë të drejtë pjesëmarrje në PPAP. Në PPAP duhet të 
përcaktohet kërkesa të arsyeshme të kualifikimit të cilat një person duhet ti 
plotësojë. Këto kërkesa, ndër tjera, mund të jenë që personi të jenë në 
marrëdhënie pune me orar të plotë në shoqërinë aksionare.  

209.3. Për shkak të kërkesave të kufizuara të kualifikimit për PPAP, aksionet e blera në 
kuadër të PPAP janë të përjashtuara nga disa dispozita të këtij ligji, sikurse është 
përcaktuar në ato dispozita.  
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209.4. PPAP hyn në fuqi vetëm nëse (i) PPAP është miratuar në një mbledhje të 
aksionarëve të thirrur në mënyrë të rregullt; dhe (ii) një dokument i cili 
përcakton të gjitha aspektet materiale të PPAP u është siguruar aksionarëve së 
paku tridhjetë (30) ditë para mbledhjes përkatëse.  

 
KREU X 

Bashkimi dhe Transaksionet e tjera të Mëdha 
 

Neni 210 
Përkufizimi i Bashkimit 

 
Për qëllime të këtij ligji, “bashkim” do të thotë: 

një transaksion në të cilin një kompani (“kompania në bashkim”) i transferon të 
gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj një kompanie tjetër (“kompania përfituese”). 
Kompania përfituese mund te jetë një kompani ekzistuese ose një kompani e re e 
cila është themeluar me qëllim të marrjes së këtyre aseteve dhe përgjegjësive. 
Në transaksione të këtilla (i) kompania në bashkim shpërbëhet, (ii) vetëm 
kompania përfituese i mbijeton këtij transaksioni, dhe (iii) aksionaret e 
kompanisë në bashkim i dorëzojnë aksionet e tyre dhe në këmbim marrin 
aksione ose interesa te tjera pronësore në kompaninë përfituese dhe/ose pagesa 
në para të gatshme. 

 
Neni 211 

Procedurat e Bashkimit 
 
211.1. Një ose më shumë kompani mund të iniciojnë dhe përmbyllin një bashkim si 

vijon: 
a) drejtorët dhe zyrtarët do të hartojnë dhe drejtorët e secilës kompani duhet të 

miratojnë planin për bashkim i cili i përmbush kushtet e nenit 213 të këtij 
ligji dhe propozon se plani duhet të dorëzohet në mbledhjen e aksionarëve të 
secilës kompani, e cila mund të jetë mbledhje vjetore ose e 
jashtëzakonshme;  

b) secila kompani duhet ta përgatisë një njoftim me shkrim së paku një muaj 
para mbajtjes së mbledhjes së aksionarëve të cilët kanë të drejtë të votojnë 
për plan, duke theksuar se qëllimi i mbledhjes është shqyrtimi i planit për 
bashkim. Njoftimi duhet të përfshijë dokumentet në vijim të cilat do të jenë 
të disponueshme për inspektim dhe kopjim në zyrën e regjistruar të secilës 
shoqëri:  

c) një kopje së bashku me një shpjegim të planit i cili i përcakton bazat 
juridike dhe ekonomike të bashkimit dhe çfarëdo raporti të aplikueshëm të 
këmbimit të aksioneve;  

d) një raport detajisht të shkruar nga bordi i drejtorëve për planin, duke caktuar 
bazat juridike dhe ekonomike të planit afatet e bashkimit dhe në veçanti 
raportin e këmbimit të aksioneve dhe përfshirjen e ndonjë rekomandimi të 
drejtorëve, dhe arsyet për rekomandimin e tillë;  

e) një kopje të një mendimi nga një këshilltar i licencuar i pavarur financiar për 
bashkimin sipas nenit 213 të këtij ligji;  
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f) raportet financiare vjetore të të gjitha shoqërive pjesëmarrëse në bashkim 
për tre vitet e kaluara përfshirë ndonjë raport të auditorit;  

g) nëse deklarata e fundit financiare përmban informata për një periudhë që ka 
përfunduar më shumë se gjashtë muaj para datës në të cilën plani do t’i 
dorëzohet mbledhjes së aksionarëve, atëherë një deklaratë të posaçme të 
kontabilitetit të përgatitur nga një kontabilist i pavarur rregullator ose 
auditor sipas standardeve të aplikueshme të kontabilitetit duhet të përgatitet 
dhe të vihet në dispozicion për inspektim në zyrën e regjistruar të secilës 
kompani. Këto marrëveshje të paraqitura duhet ta pasqyrojnë gjendjen 
financiare të secilës kompani jo më shumë se tre muaj para datës në të cilën 
plani i dorëzohet mbledhjes së aksionarëve; me kusht që, (a) kërkesat e 
kësaj pike (v) nuk vlejnë për kompaninë e re e cila është krijuar si shoqëri 
trashëguese në rastin e bashkimit dhe (b) në rast të një marrëveshjeje të 
veçantë të kontabilitetit të paraqitur asnjë inventar fizik shtesë i aseteve nuk 
do të kërkohet nga llogaritja e fundit vjetore dhe vlerësimi në letrat e 
bilancit duhet vetëm të përshtatet që të reflektojë të hyra në llogari, përveç 
se zhvlerësimet e brendshme dhe dispozitat e kontabilitetit dhe ndryshimet 
materiale të vlerës duhet të merren parasysh;  

h) kopja e propozuar e statutit të ri dhe rregulloreve të shoqërisë përfituese; 
dhe  

i) një deklaratë mbi të drejtat e aksionarëve e cila dallon dhe një vlerësim të 
kërkuar sipas nenit 220 të këtij ligji.  

j) në mbledhjen e aksionarëve të secilës shoqëri, plani miratohet dhe pranohet 
me votën pohuese të së paku dy të tretave të votave të aksioneve që kanë të 
drejtë vote për planin në mbledhje, përveç nëse ndonjë lloj ose kategori e 
veçantë e aksioneve ka të drejtë në votim grupor, amendamenti i propozuar 
miratohet vetëm nëse e arrit me votimin e dy të tretave të votave të 
aksioneve të secilit grup që ka të drejtë votimi grupor; Me kusht që, nëse në 
bazë të statutit të shoqërisë kërkohet një votim tjetër nga ai me dy të tretat 
për miratimin e një ndryshimi ose plotësimi të statutit, atëherë të përdoret 
metoda e paraparë në statut; 

k) votimi grupor në shoqëri është i nevojshëm nëse përcaktohet me statutin e 
shoqërisë ose nëse plani përmban një dispozitë, ashtu që nëse është e 
pranishme në amendamentin statutit të shoqërisë, kërkon votimin ndarë të 
atij grupi sipas nenit 208 të këtij ligji;  

l) miratimi dhe shpallja e planit nga mbledhja e aksionarëve, të secilës shoqëri 
që është palë në bashkim (përveç shoqërisë së re që ka lindur si rezultat i 
bashkimit) është e nevojshme për përfundimin e bashkimit.  

211.2. Asnjë aksion, para të gatshme ose kompensim tjetër nuk do të jepet në 
shkëmbim me ndonjë aksion në shoqërinë në bashkim të cilat mbahen ose nga 
shoqëria përfituese ose nga shoqëria në bashkim ose nga një person ose shoqëri 
tregtare e cila vepron në emër të shoqërisë përfituese ose të shoqërisë në 
bashkim.  

211.3. Poseduesit e Letrave me Vlerë, tjetër nga aksionet, tek të cilët drejta të posaçme 
janë të bashkangjitura duhet tu jepen të drejta në shoqërinë e blerë të paktën të 
njëjta me ato që i kanë pasur në shoqërinë që po blihet, përveç nëse 1% 
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mbledhje e kategorisë si e referuar më lart në paragrafin 1 të këtij neni aprovon 
modifikimin apo ata kanë të drejtë të riblejnë aksionet e tyre nga shoqëria sipas 
nenit 223 të këtij ligji.  

211.4. Bashkimi duhet të publikohet të paktën gjashtëdhjetë (60) ditë përpara në të 
paktën një gazetë me shtrirje të gjer në Kosovë në mënyrë të njoftimit të 
personave, përfshirë kreditorë pretendimet e të cilëve paracaktojnë bashkimin e 
bashkimit të propozuar. Ky publikim mund të bëhet nga cilado shoqëri 
pjesëmarrëse në emër të shoqërive tjera.  

211.5. Kreditorët të referuar nën paragrafin 4 të këtij neni do të kenë të paktën 
njëzetenjë (21) ditë të aplikojnë te shoqëria për letra shtesë me vlerë apo të 
kundërshtojnë pakësimin e rezultuar në kapital apo ndikimin në letrat e tyre me 
vlerë. Një kreditorë vazhdon të jetë i pakënaqur për shkak të ndikimit të 
bashkimit në letrat e tij me vlerë apo pretendimet, atëherë ai/ajo mund të shkojnë 
në gjykatë brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e njoftimi të bashkimit të parë 
për një kompensim të përshtatshëm për borxhet e tij/saj. Gjykata mund të 
vendos që një kompensim të tillë nuk është i nevojshëm nëse ka ndodh që asetet 
e shoqërisë së blerë do të jenë të mjaftueshme të kënaqin këtë dhe tjera borxhe të 
shoqërisë me radhë kategori të ngjashme të letrave me vlerë.  

211.6. Paragrafët 1 deri 4 të këtij neni që kanë të bëjnë me mbajtjen e mbledhjes së 
përgjithshme dhe përpilimin e raportit expert nuk do të kërkohet të përcillen 
nëse:  
a) të gjithë aksionarët pajtohen të heqin dorë nga kërkesat; apo  
b) shoqëria e blerë që veçse i posedon 90% apo më shumë të aksioneve në 

shoqërinë në bashkim, me kusht që në çdo rast (i) aksionarët që posedojnë 
aksione me të drejtë vote prej 5% apo më shumë nga shoqëria përfituese 
kanë të drejtë që të kërkojnë një mbledhje të përgjithshme për miratimin e 
bashkimit dhe (ii) aksionarët minoritarë në shoqërinë në bashkim duhet (a) 
të kenë të drejtën e kompensimit të barazvlefshëm në shoqërinë përfituese, 
(b) të kenë të drejtë të praninë njoftim mbi bashkimin dhe kushtet e 
bashkimit; (c) të kenë të drejtë të kërkojnë nga gjykata që të nxjerr një 
vendim mbi shumën dhe llojit e kompensimit, pas dorëzimit të një ankese 
brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e publikimit të bashkimit dhe (d) të 
kenë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin raportin e këshilltarit të pavarur 
financiar. Nëse ankesa është paraqitur sipas pikës  

c) gjykata mund të kërkojë nga shoqëria përfituese që t’i paguajë shpenzimet 
ligjore dhe shpenzimet e tjera të ankuesit nëse gjykata vendosë se ankesa ka 
bazë.  

211.7. Në pritje të vendimit nga gjykata sipas paragrafit 5 ose 6 të këtij neni, bashkimi 
nuk mund të përfundoj dhe asnjë dokument për regjistrim ne lidhje me të nuk 
mund të paraqitet. 

 
Neni 212 

Mendimi i Pavarur Financiar 
 
Gjatë marrjes në konsideratë të bashkimit, bordi i drejtorëve të shoqërisë mundet (dhe 
bordi i korporatës që ka më shumë se njëqind (100) aksionarë duhet) të sigurojë 
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mendimin me shkrim mbi bashkimit nga një këshilltar profesional i pavarur financiar i 
licencuar nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës apo një autoritet ekuivalent për 
licencim jashtë Kosovës. Në mendim duhet të paraqitet mendimi i këshilltarit financiar 
mbi kushtet e planit dhe bashkimin si dhe posaçërisht të theksojë analizën e këshilltarit 
mbi planin e bashkimit duke përfshirë edhe metodat për kompensimin e aksionarëve të 
shoqërinë në bashkim. Mendimi po ashtu duhet të sigurojë qëndrimin e këshilltarit 
financiar në lidhje me drejtësinë e bashkimit si dhe kompensimin i cili propozohet tu 
jepet aksionarëve të shoqërisë në bashkim, ku duhet të identifikohen edhe vështirësitë 
dhe dallimet ndërmjet metodave të propozuara si dhe mundësisht të përcaktohen 
metoda të tjera më adekuate për vlerësim. Ky mendim duhet t’u dërgohet të gjithë 
aksionarëve së bashku me njoftimin për mbajtjen e mbledhjes. Një raport shtesë pastaj 
nuk do të jetë i nevojshëm nën nenin 149 të këtij ligji, për pagesën e cila nuk është në 
para të gatshme. 
 

Neni 213 
Përmbajtja e Planit të Bashkimit 

 
Plani i bashkimit duhet të përmbajë: 

a) llojin i shoqërisë dhe emrin dhe adresën e zyrës së regjistruar të secilës 
shoqëri që është palë në bashkim dhe të shoqërisë trashëguese në të cilën të 
gjitha shoqëritë planifikojnë të shkrihen;  

b) kushtet dhe rrethanat e bashkimit të propozuar, përfshirë një përmbledhje të 
ndonjë afati ligjor të caktuar nga një expert ligjor i pavarur;  

c) mënyrën dhe bazën e konvertimit të aksioneve të secilës shoqëri që 
bashkohet, në para të gatshme ose pasuri tjetër, ose në aksione, letrat tjera 
me vlerë ose borxhe ose detyrimeve tjera të shoqërisë të mbijetuar ose të 
cilitdo aksionar të shoqërisë trashëgueset mbijetuar, përfshirë detajet e 
raportit të këmbimit të aksioneve, kriteret dhe afatet që kanë të bëjnë me 
ndarjen e aksioneve në shoqërinë e blerë dhe shuma e ndonjë pagese të 
gatshme dhe detajet e aksionit dhe drejtës së aksionit që do të blihet, 
përfshirë ndonjë kategori të veçantë;  

d) teksti i plotë i statutit dhe rregulloreve të shoqërisë trashëguese i cili hyn në 
fuqi menjëherë pas bashkimit;  

e) datën në të cilën posedimi i aksioneve të pranuara me rastin e bashkimit u 
mundëson poseduesve që të marrin pjesë në ndarjen e fitimeve të shoqërisë 
trashëguese dhe të gjitha kushtet e veçanta që prekin këto të drejta;  

f) data në të cilën transaksionet e secilës shoqëri tashmë jo-ekzistuese do të 
trajtohet për qëllime të kontabilitetit, si ato të korporatës së mbijetuar;  

g) të drejtat që janë bartur nga shoqëria e mbijetuar në poseduesit e aksioneve 
të cilave u janë bashkangjitur të drejta të veçanta dhe poseduesve të letrave 
me vlerë përveç aksioneve, ose masave të propozuara në lidhje me to;  

h) të gjitha përparësitë e veçanta ose privilegjet që u janë dhënë këshilltarëve të 
pavarur financiar ose drejtorëve apo zyrtarëve të cilësdo shoqëri në 
bashkim;  

i) të gjitha dispozitat sipas të cilave mund të hiqet dorë nga bashkimi i 
propozuar para përfundimit të tij;  
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j) ndonjë rast në asete dhe përgjegjësi që është midis datës së përpilimit të 
bashkimit dhe datës së mbledhjes së përgjithshme që vendos në 
bashkim;dhe  

k) dispozita tjera lidhur me bashkimin, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm 
në dispozitën të mundshme që pagesa nuk do të bëhet për ndonjë nga 
aksionet e konvertuara përderisa ose pasi që bashkimi të hyjë në fuqi.  

 
Neni 214 

Regjistrimi dhe Hyrja në Fuqi e Bashkimit 
 
Pas përfundimit të bashkimit, palët në bashkim duhet të regjistrojnë planin e bashkimit 
në Zyrën e Regjistrimit, sipas Pjesës II të këtij ligji. Bashkimi hyn në fuqi pas 
regjistrimit nga Drejtori sipas Pjesës II ose më vonë, por jo më shumë se tridhjetë (30) 
ditë pas regjistrimit nga Drejtori siç mund të parashihet në planin e bashkimit. 
 

Neni 215 
Pasojat e Bashkimit 

 
Pas hyrjes në fuqi të bashkimit: 

a) shoqëritë që janë palë në bashkim përfshihen në një shoqëri të vetme e cila do 
të jetë shoqëria trashëguese (e mbijetuar) e emëruar në plan, dhe ekzistimi i 
shoqërive tjera të veçanta përveç shoqërisë së blerë do të përfundojë;  

b) shoqëria e blerë do të ketë, pasuri dhe përgjegjëse për tërë pasurinë dhe të 
gjitha detyrimet e të gjitha palëve në bashkim dhe ndonjë letër me vlerë që 
ekzistonte në lidhje me bartjen e pasurisë nuk do të ndikohet vetëm nga 
merita e bashkimit;  

c) të gjitha kontestet ose pretendimet tjera kundrejt shoqërive që ishin palë në 
bashkim mund të vazhdohen kundër shoqërisë e blerë, e cila i zëvendëson të 
gjitha shoqëritë që ishin palë në bashkim;  

d) statuti dhe rregulloret e shoqërisë së blerë do të jetë si e parashtruar apo 
caktuar në plan; dhe  

e) aksionet e secilës shoqëri që ishte palë në bashkim që duhet të konvertohen 
në aksione, letra me vlerë ose borxhe ose detyrime tjera të shoqërisë së blerë 
do të konvertohen, dhe poseduesit paraprak të aksioneve të tilla i posedojnë 
vetëm të drejtat e cekura në plan.  

 
Neni 216 

Anulimi i bashkimit 
 
216.1. Bashkimi nuk mund të kundërshtohet nga ndokush si nulë; me kusht që nëse një 

aksionar ose kreditor i kompanisë përfituese ose asaj në bashkim mund të 
paraqesë ankesë në gjykatë ku kontestohet vlefshmëria e bashkimit nëse kjo 
ankesë është dorëzuar në gjykatë jo më vonë se gjashtë muaj pas regjistrimit të 
datës së bashkimit.  

216.2. Gjykata mund të zhvleftësojë bashkimin nëse përcakton se një vendim mbi 
bashkimin i marrë në mbledhjen e aksionarëve nuk ka qenë i vlefshëm:  
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i) për shkak se ka qenë i bazuar në keqinterpretime materiale të tilla që po ti 
dinin aksionarët nuk do të votonin mënyrën që votuan nëse keq prezantimi nuk 
do të ishte bërë dhe konsekuenca e keq prezantimit nuk mund të përmirësohen 
nëse kërkohet nga palët përgjegjëse që të paguajnë dëmet monetare të cilat u 
janë shkaktuar aksionarëve, ose (ii) ka pas të bëjë me një shkelje të cilën gjykata 
përcakton se ka pasur ndikim të ngjashëm negativ te aksionarët; ose (iii) ka 
pasur të bëjë me një shkelje të papërmirësueshme të procedurës e cila ka ndikuar 
negativisht te kreditorët e kompanisë në bashkim ose asaj përfituese e cila i ka 
mohuar një kreditori të drejtën të cilën e ka pasur për të ndërmarrë një veprim 
për parandalimin e hyrjes në fuqi të bashkimit. 

216.3. Çdo anulim sipas nenit paraprak, do të publikohet në gazetë dhe do të arkivohet 
në Zyrën e Regjistrimit. 

 
Neni 217 

Bashkimi i Shoqërisë Aksionare me Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar 
 
Një ose më shumë shoqëri aksionare mund të bashkohen në një ose më shumë shoqëri 
me përgjegjësi të kufizuar të organizuara sipas këtij ligji, me kusht që kushtet e 
parapara në nenet 211 deri 214 të këtij ligji, të përmbushen nga secila shoqëri aksionare 
dhe kushtet e parapara në nenet 120 deri 125 të këtij ligji të përmbushen nga secila 
shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. 
 

Neni 218 
Bashkimi me persona të huaj juridik 

 
Një ose më shumë persona të huaj juridik dhe një ose më shumë kompani të Kosovës 
mund të bashkohen në mënyrën në vijim, me kusht që bashkimi në fjalë të lejohet sipas 
ligjeve të vendit në të cilin secili person i huaj juridik është organizuar: 

a) Secila kompani kosovare duhet t’i zbatojë dispozitat e këtij ligji në lidhje 
me bashkimin, dhe secili personi huaj juridik duhet t’i zbatojë dispozitat 
përkatëse të vendit të tij të themelimit;  

b) Nëse shoqëria tregtare e mbijetuar organizohet sipas një ligji të një vendi 
tjetër nga Kosova, atëherë shoqëria trashëguese duhet ta themelojë një zyre 
të regjistruar dhe të emërojë një agjent të regjistruar në Kosovë sipas Pjesës 
II të këtij ligji.  

 
Neni 219 
Ndarja 

 
219.1. Për qëllime të këtij ligji, “Ndarja” do të thotë kur kompania bartë (përveç në 

likuidim) te dy ose më shumë shoqëri tregtare, të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e 
veta në këmbim të shpërndarjes te aksionarët e shoqërisë (i) të aksioneve ose të 
interesave të tjera pronësore në shoqërinë tregtare që i pranon këto asete ose 
përgjegjësi (“shoqëria tregtare pranuese”) dhe (ii) një pagesë optimale e cila në 
asnjë rast nuk mund të tejkalojë 10% të vlerës nominale të aksioneve ose të 
interesave të tjera pronësore të dhëna sipas pikës (i). 
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219.2. Një ndarje mund të bëhet përmes zbatimit të paragrafëve 1 deri 5 të nenit 211, 
nenet 212 deri 215 dhe nenit 223 të këtij ligji mutatis mutandis përveçse (i) 
referenca për “bashkim” do të thotë “ndarje”, (ii) referenca “shoqëritë në 
bashkim” do të thotë kompanitë dhe/ose shoqëritë tregtare të përfshira në ndarje, 
dhe (iii) referenca e bërë për “shoqëritë që blihen” duhet të jetë “shoqëritë që po 
ndahen”, (iv) referenca për “shoqërinë blerëse” duhet të kuptohet si “shoqëria 
tregtare pranuese” (v) referenca në “plani apo kushtet e bashkimit” duhet të 
kuptohet si plani apo kushtet e ndarjes dhe (vi) “bashkim” duhet të kuptohet si 
“ndarje”. 

219.3. Po ashtu, në planin e ndarjes dhe afatin e ndarjes, është një kërkesë shtesë me 
një përshkrim të qartë për shpërndarjen e aseteve dhe përgjegjësive të bartura te 
secila shoqëri tregtare pranuese. Kur një aset nuk është shpërndarë nga përpilimi 
i afateve të ndarjes apo kur kushtet e ndarjes nuk e përcaktojnë në mënyrë të 
qartë alokimin përkatës të një aseti të cilin do ta pranojnë secila shoqëri tregtare 
pranues, atëherë aseti përkatës dhe kompensimi i alokohen shoqërisë tregtare 
pranuese në proporcion me aksionet e neto aseteve të alokuara secilës shoqëri të 
tillë tregtare sipas kushteve të ndarjes. Kur një përgjegjësi nuk alokohet sipas 
kushteve të ndarjes ose kur kushtet e ndarjes nuk e përcaktojnë në mënyrë të 
qartë alokimin përkatës të asaj përgjegjësie të cilën secila shoqëri tregtare 
pranuese duhet ta marrë përsipër, atëherë secila shoqëri tregtare pranuese duhet 
të marrë përsipër përgjegjësi të përbashkët dhe individuale për atë përgjegjësi. 

 
Neni 220 

Efektet nga Ndarja 
 
Kur ndarja hyn në fuqi: 

a) asetet dhe përgjegjësitë ndahen sikurse janë të përshkruara në afatet e 
publikuara të ndarjes apo në paragrafin 1 të nenit 219 të këtij ligji;  

b) aksionarët e shoqërisë që po ndahet do të bëhen, sipas rastit, aksionarë, 
pronarë ose ortakë në një apo më shumë shoqëri tregtare pranuese në 
përputhje me alokimin e përcaktuar sipas draftëkushteve të ndarjes; dhe  

c) shoqëria që ndahet pushon së ekzistuari.  
 

Neni 221 
Përkufizimi i Transaksioneve Të Mëdha 

 
Për qëllime të nenit 222, “transaksion i madh” do të thotë një transaksion ose një seri të 
ndërlidhur të transaksioneve ku përfshihet blerja apo përvetësimi, shitja, vënia peng, 
apo hipotekimi i pronës, të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera që kanë vlerë 
monetare dhe vlera e të cilave në kohën e marrjes se vendimit për kryerjen e 
transaksionit nga shoqëria përbën 50% apo më shumë të vlerës së përgjithshme të 
aseteve të shoqërisë të llogaritura në bazë të bilancit të fundit të shoqërisë. 
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Neni 222 
Procedurat për Transaksionet e Mëdha 

 
Sipas cilës do dispozitë të statutit apo rregulloreve të saja, një shoqëri mund të 
ndërmarr dhe t’i përfundojë transaksionet e mëdha si vijon: 

a) bordi i drejtorëve të shoqërisë duhet ta nxjerrë një vendim për miratimin e 
transaksionit dhe të urdhërojë që transaksioni të dorëzohet për miratim në 
mbledhjen e aksionarëve, që mund të jetë mbledhje vjetore ose e 
jashtëzakonshme;  

b) njoftimi me shkrim për transaksionin, që cek qëllimin për mbajtjen e 
mbledhjes dhe që përfshin edhe një përmbledhje të planit të transaksionit si 
dhe rekomandimet e bordit të drejtorëve mbi transaksionin, si dhe 
deklaratën mbi të drejtat e aksionarëve për të hequr dorë dhe për vlerësim 
sipas nenit 223 të këtij ligji, i dërgohen secilës shoqëri dhe aksionarëve që 
kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e shoqërisë;  

c) në mbledhjen e aksionarëve, transaksioni duhet të miratohet me votën 
pohuese të së paku shumicës së votave të aksionarëve që kanë të drejtë vote 
në transaksion në këtë mbledhje, përveç nëse ndonjë lloj ose kategori e 
aksioneve ka të drejtë në votim grupor, atëherë amendamenti në fjalë 
miratohet me shumicën e votave të së paku dy të tretave të votave të 
aksioneve të secilit grup që kanë të drejtë në votim grupor dhe numrin e 
përgjithshëm të votave të aksioneve që kanë të drejtë vote në transaksion. 
Votimi i ndarë nga një grup votues në cilëndo shoqëri është i nevojshëm 
nëse një gjë e tillë kërkohet me statutin e shoqërisë;  

d) statuti i shoqërisë mund të zëvendësojë kushtin për votim me dy të tretat në 
lidhje me atë shoqëri, duke specifikuar ndonjë numër më të madh të votave, 
por jo më pak se dy të tretat e votave të aksioneve që kanë të drejtë vote në 
atë çështje dhe jo më pak se dy të tretat e votave të secilit grup që kanë të 
drejtë në votim grupor për ndryshimin.  

 
Neni 223 

E Drejta e Aksionarit për Refuzimin e Pranimit të Pagesës 
 
223.1. Aksionari mund të kërkojë pagesën nga shoqëria në vlerë të plotë të aksioneve të 

tij nëse në mbledhjen e aksionarëve ai votoi kundër, ose nuk merr pjesë ose 
abstenon në votim në mbledhjen e aksionarëve, ose (i) për ndryshimin e statutit 
të shoqërisë ka qenë e tillë dhe ka ndikuar negativisht në të drejtat e tij sipas 
nenit 208 të këtij ligji ku ai ka pasur të drejtën e votës, ose në kompletimin e një 
bashkimi sipas nenit 211 në të cilin ai ka pas të drejtë vote, ose (ii) përmbylljen 
e një bashkimi sipas nenit 211 apo një ndarje e përshkruar sipas nenit 219 të 
këtij ligji e cila në të kundërtën ndikon në drejtat e tij në çështje të ngjashme, për 
(i)apo cili rezultat i tillë që është i arsyeshëm për të tërhequr nga shoqëria apo 
(iii) nëse si pjesë e ndarjes, aksionet në shoqëritë e marra janë të shpërndara te 
aksionarët nga shoqëritë e ndara ose ndryshe atëherë në proporcion të 
aksionarëve të tillë me të drejtat e mëparshme në kapitalin e shoqërisë së ndarë. 

223.2. Aksionari që ka të drejtë në refuzimin dhe pranimin e pagesave sipas këtij neni 
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nuk mund ta kundërshtojë veprimin e sipër cekur të shoqërisë në gjykatë, përveç 
nëse ky veprim është mashtrues ose paraqet shkelje të ligjit. Përveç këtyre 
rasteve, mjeti i vetëm juridik i tij/saj është mënyra e përcaktuar në këtë nen. Për 
qëllime të këtij neni vlera e plotë llogaritet që nga data e marrjes së vendimit në 
mbledhje, dhe pa marrë parasysh ngritjet apo zbritjet në vlerë që bazohen në 
pritjen për marrjen e veprimit. Ai/ajo duhet të jenë të caktuar të njoftohen për 
vlerën relevante para marrjes së vendimit final në tërheqjen e tij/saj dhe nga 
njoftimi i tillë mund ta ndryshoj mendjen dhe të vendos në mënyrë të 
pakthyeshme të pranoj veprimin dhe të qëndroj në shoqëri.  

223.3. Nëse veprimi i cili krijon të drejtën sipas këtij neni dorëzohet për votim në 
mbledhje, njoftimi i mbledhjes duhet të cekë se aksionarët kanë ose mund të 
kenë të drejtë në këto të drejta dhe njoftimi duhet të përfshijë një kopje të këtij 
neni.  

223.4. Nëse veprimi i cili krijon të drejtën sipas këtij neni paraqitet për votim në 
mbledhjen e aksionarëve, aksionari i cili dëshiron t’i mbrojë këto të drejta duhet 
t’i dorëzojë shoqërisë, para marrjes së votës, një njoftim me shkrim lidhur me 
qëllimet e tij/saj, subjekt i vlerësimit për pagesën e aksioneve të tij nëse 
ndërmerret veprimi i propozuar. Aksionari i cili nuk e përmbush këtë kusht, ose 
i cili voton në favor të veprimit të propozuar, nuk ka të drejtë pagese sipas këtij 
neni.  

223.5. Nëse veprimi i cili krijon të drejtën sipas këtij neni autorizohet (lejohet) në 
mbledhjen e aksionarëve, aksionari i cili ka për qëllim të kërkojë pagimin sipas 
këtij neni duhet t’i dorëzojë shoqërisë, brenda tridhjetë (30) ditëve pas votimit 
në mbledhje, një kërkesë me shkrim për pagimin e aksioneve të tij së bashku me 
një deklaratë që përmban emrin, adresën si dhe numrin e llojin e aksioneve për 
të cilat kërkohet pagesa. Nëse aksionet përfaqësohen përmes certifikatave, 
aksionari duhet ti dorëzojë certifikatat në shoqëri së bashku me këtë kërkesë për 
pagim. Nëse aksionet nuk janë certifikuar, shoqëria ka të drejtë të kufizojë 
bartjen e tyre përderisa pagesa të jetë bërë plotësisht. Përndryshe bartja do të hyj 
në fuqi në datën e regjistrimit në listën e aksionarëve. Aksionari që nuk i 
përmbush kushtet nga paragrafi 5 i këtij neni nuk ka të drejtë në pagesë sipas 
këtij neni.  

223.6. Brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të kërkesës në fjalë, shoqëria duhet t’i 
paguajë secilit kundërshtues që i ka përmbushur kushtet e këtij neni, shumën që 
shoqëria beson se është e gjithë vlera e aksioneve të tij. Pagesa duhet të 
shoqërohet me bilancin e përkohshëm dhe deklaratën e të hyrave.  

223.7. Nëse kundërshtuesi mendon se shuma e paguar është më e vogël se vlera e plotë e 
aksioneve të tij sipas këtij neni, ose nëse shoqëria nuk e bën pagesën përkatëse, ai 
ka të drejtë, që gjatë periudhës tridhjetë (30) ditësh pas pagesës, të kërkojë 
vlerësimin e shumës nga gjykata përmes dorëzimit të një kërkese në këtë gjykatë 
brenda periudhës së tillë tridhjetë (30) ditësh. Gjykata ka juridiksion dhe është e 
autorizuar për të vendosur shumën e plotë në vlerë të aksioneve të tij sipas 
standardeve të vendosura në këtë nen dhe të urdhërojë shoqërinë për ta bërë 
pagesën. Gjykata gjithashtu ka juridiksion dhe është e autorizuar që t’i angazhojë 
vlerësues dhe ekspert të tjerë për këtë qëllim, për të përcaktuar se shoqëria ose 
ndonjë kundërshtues duhet t’i paguajnë taksat dhe shpenzimet gjyqësore.  
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Neni 224 
Përcaktimi i Vlerës 

 
224.1. Për qëllime të nenit 223 të këtij ligji, vlera e plotë e pronës dhe të drejtave (duke 

përfshirë aksionet dhe letrat me vlerë) është çmimi të cilit një shitës (që nuk 
është i detyruar të bëjë shitjen) i informuar plotësisht për pronën dhe të drejtat e 
tilla do të ngarkonte për pronën apo të drejtat e tilla, si dhe çmimin që një blerës 
(që nuk është i detyruar të bëjë blerjen) i informuar plotësisht për pronën dhe të 
drejtat e tilla do të paguante për blerjen e tyre. 

224.2. Përcaktimi i vlerës së plotë bëhet nga bordi i drejtorëve të shoqërisë përveç kur, 
sipas statutit të shoqërisë ose këtij ligji, përcaktimi duhet të bëhet nga gjykata, 
një vlerësues i pavarur, revizori, nga një person ose njësi tjetër. Nëse një ose më 
shumë anëtarë të bordit të drejtorëve kanë interes personal në kryerjen e 
transaksionit, përcaktimi bëhet nga anëtarët e bordit të drejtorëve që nuk kanë 
interesa personale. Anëtarët e bordit që e bëjnë përcaktimin e vlerës duhet të 
angazhojnë një vlerësues të pavarur ose auditor.  

224.3. Gjatë përcaktimit të vlerës së plotë të aksioneve ose letrave tjera me vlerë të 
shoqërisë, çmimi blerës ose oferta dhe çmimi i kërkuar publikohet rregullisht në 
një bursë ose diku tjetër, çmimi i blerjes ose oferta duhet të merren parasysh. 
Gjatë përcaktimit të vlerës së tregut të aksioneve të shoqërisë nga kapitali i 
përbashkët, çmimi për të cilin një blerës ka të dhëna të plota mbi vlerën e 
përgjithshme të të gjitha aksioneve të shoqërisë nga kapitali i përbashkët, dhe të 
gjithë faktorët e tjerë të cilët personi ose personat që e bëjnë përcaktimin i 
konsiderojnë të rëndësishme, mund të merren parasysh.  

 
KREU XI 

Kontrollimi i Aksioneve të Shoqërisë 
 

Neni 225 
Kontrollimi i Bllok Aksioneve 

 
225.1. Siç përdoret në këtë nen “personat e ndërlidhur” të një personi, do të thotë: 

a) personat tjerë në të cilët personi posedon më shumë se 50% të fuqisë 
votuese ose përndryshe ushtron ndikim kontrollues mbi ta;  

b) anëtarët e familjes së personit; ose  
c) personat që veprojnë së bashku me personin për blerjen ose ushtrimin e 

ndikimit mbi një shoqëri aksionare sipas një marrëveshje me njëri tjetrin dhe 
personin.  

225.2. Personi që ka për qëllim, vetëm apo së bashku me personat e bashkuar t’i blejë, 
duke marrë parasysh numrin e aksioneve në posedim të tij dhe personave të tij të 
ndërlidhur, një të tretën ose më shumë nga aksionet e thjeshta (këtu e tutje do të 
thirren kontrolli bllokut të aksioneve) të korporatës me më shumë se pesëqind 
(500) posedues të aksioneve nga aksionet e thjeshta, duhet, jo më shumë se 
tridhjetë (30) ditë para datës së blerjes së një të tretës së aksioneve t’i dërgojnë 
një njoftim me shkrim shoqërisë mbi qëllimin e tij për blerjen e kontrollit të 
bllokut të aksioneve të tilla.  
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225.3. Shoqëria në të cilën bëhet blerja e bllok aksioneve, nuk ka të drejtë që të 
ndërmarrë masa të cilat e pengojnë blerjen e këtij blloku të kontrollit të 
aksioneve, përveç në rast kur masat e tilla ndërmerren në mbledhjen e 
aksionarëve, të miratuara me shumicën e votave të poseduesve të aksioneve të 
thjeshta që marrin pjesë në mbledhje, duke përjashtuar votat e aksioneve të 
aksionarëve që kanë për qëllim blerjen e kontrollit të bllokut të aksioneve, dhe 
duke përjashtuar votat e aksioneve që posedohen nga personat e bashkuar me 
personin që dëshiron të bëjë blerjen e kontrollit të bllokut të aksioneve.  

 
Neni 226 

Oferta Aksionarëve për Blerjen e Aksioneve të Shoqërisë 
 
226.1. Personi që vetëm ose së bashku me personat e bashkuar bën blerjen kontrollit të 

bllokut të aksioneve të një shoqërie me më shumë se pesëqind (500) aksionarë 
që posedojnë aksione të thjeshta, duhet, që brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga 
data e blerjes së këtyre aksioneve, t’i bëjë një ofertë të gjithë aksionarëve të 
shoqërisë për blerjen e aksioneve të thjeshta që u përkasin atyre me një çmim jo 
më të vogël se çmimi maksimal më të cilin shoqëria i ka blerë aksionet e saj 
gjatë periudhës së fundit gjashtë mujore para datës së blerjes së kontrollit të 
bllokut të aksioneve në fjalë, përveç në raste kur në mbledhjen e aksionarëve 
miratohet një vendim për heqjen e të drejtës së aksionarëve për shitjen e 
aksioneve që u përkasin atyre sipas paragrafit 4 të nenit 223 të këtij ligji. 

226.2. Njoftimi me shkrim mbi ofertën për blerjen e aksioneve i dërgohet të gjithë 
poseduesve të aksioneve të thjeshta. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat mbi 
personin që e ka blerë kontrollin të bllokut të aksioneve të shoqërisë dhe 
personat e bashkuar, duke përfshirë emrat, adresën e banimit dhe të veprimtarisë 
afariste, numrin e aksioneve që u përkasin atyre, çmimin e ofruar për aksionet, 
çmimin e paguar nga ta për aksionet të cilat ata i posedojnë, dhe periudhën gjatë 
të cilës aksionarët e ofertuar mund të pranojnë ofertën për blerjen e aksioneve.  

226.3. Aksionari mund të pranojë ofertën për blerjen e aksioneve brenda periudhës së 
paraparë në ofertë, që nuk duhet të jetë më pak se tridhjetë (30) ditë nga data e 
dërgimit të ofertës të gjithë aksionarëve.  

226.4. Vendimi për heqjen dorë nga e drejta e aksionarëve për shitjen e aksioneve që u 
përkasin atyre te një person që ka blerë ose dëshiron të blejë kontrollin e bllokut 
të aksioneve mund të miratohet në mbledhjen e aksionarëve me shumicën e 
votave të poseduesve të aksioneve të thjeshta që janë pjesëmarrës në mbledhje, 
duke përjashtuar votat e personit që dëshiron të bëjë blerjen e kontrollit të 
bllokut të aksioneve dhe duke përjashtuar votat e aksioneve që posedohen nga 
personat e bashkuar me të.  

226.5. Blerja e kontrollit të bllokut të aksioneve dhe dërgimi i ofertës poseduesve të 
aksioneve të thjeshta për blerjen e aksioneve të thjeshta që u përkasin atyre 
duhet të përfundohet brenda njëqindenjëzet (120) ditëve nga data e dërgimit të 
njoftimit për blerjen e kontrollit të bllokut të aksioneve.  
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Neni 227 
Zbulimi i Blerjes së Mundshme të Kontrollit të Bllokut 

 
Personi që vetëm ose me personat e ndërlidhur blen ose posedon më shumë se 20% të 
aksioneve të thjeshta të shoqërisë me më shumë se pesëqind (500) posedues të 
aksioneve të thjeshta, duhet, jo më shume se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga data kur 
personi i tillë blen aksionet në fjalë, t’i dërgojë shoqërisë një njoftim me shkrim, ku 
ceket emri i tij, emrat e personave të ndërlidhur, numri i aksioneve të shoqërisë që u 
përkasin secilit prej tyre, dhe qëllimi i tij në lidhje me blerjen e një kontrolli të bllokut 
të aksioneve. 
 

Neni 228 
Pasojat e Mos – Përputhshmërisë 

 
Personi që vetëm ose me personat e tij të bashkuar blen kontrollin e bllokut të 
aksioneve pa u përputhur me kërkesat e nenit 225 të këtij ligji, së bashku me personat e 
tij të bashkuar, nuk ka të drejtë vote në cilëndo prej aksioneve të thjeshta të shoqërisë 
që i përkasin atij ose atyre, përveç nëse në mbledhjen e aksionarëve nxirret një vendim 
që i jep ati ose personave të bashkuar, të drejtën për të votuar për aksionet e thjeshta që 
u përkasin atyre. 
 

KREU XII 
Shpërbërja dhe Likuidimi 

 
Neni 229 

Shpërbërja Vullnetare e Shoqërisë 
 
229.1. Shoqëria mund të shpërbëhet, dhe veprimtaria e saj të likuidohet, në çdo kohë 

me një vendim të bordit të drejtorëve dhe aksionarëve, si vijon: 
a) ose bordi i drejtorëve i shoqërisë apo aksionarët duhet ta miratojë një 

vendim mbi shpërbërjen ose likuidimin e propozuar dhe duhet ta dorëzojë 
për miratim në mbledhjen e aksionarëve, që mund të jetë mbledhje vjetore 
ose e jashtëzakonshme. Ata duhet të ofrojnë një plan që përmban 
shpërbërjen dhe likuidimit, me procedurat të cilat duhet të ndiqen, orarin 
dhe periudhat kohore për ndërmarrjen e aktiviteteve të likuidimit, si dhe 
procedurat për shpërndarjen aksionarëve të pronës së mbetur të korporatës, 
pas përmbushjes së pretendimeve (kërkesave) të kreditorëve;  

b) njoftimi me shkrim për propozimin dhe planin duhet t’u dërgohet të gjithë 
aksionarëve që kanë të drejtë pjesëmarrjeje në mbledhje; dhe  

c) në mbledhje, propozimi miratohet me votën pohuese të së paku dy të tretave 
të aksioneve që kanë të drejtë vote në propozim në këtë mbledhje, përveç se 
nëse një lloj ose kategori e caktuar e aksioneve ka të drejte në votim për 
propozimin si grup, propozimi miratohet pas votimit pohues të së paku dy të 
tretave të votave të aksioneve të secilit grup që ka të drejtë në votim grupor 
për ndryshim dhe numrin e përgjithshëm të aksioneve që kanë të drejtë vote 
në ndryshim. Votimi i veçantë nga një grup votues në cilëndo shoqëri është i 
nevojshëm nëse kjo kërkohet me statutin e shoqërisë. 
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229.2. Statuti i shoqërisë mund ta zëvendësojë votimin me dy të tretat i cili kërkohet 
sipas paragrafit 1 të këtij neni, duke cekur çfarëdo metode të votimit që e 
tejkalon dy të tretat e votave të aksioneve që kanë të drejtë vote në çështje dhe jo 
më pak se dy të tretat e aksioneve të secilit grup votues që ka të drejtë në votim 
grupor mbi atë çështje. 

 
Neni 230 

Përmbyllja e Veprimtarisë dhe Likuidimi i Shoqërisë 
 
230.1. Pas shpërbërjes vullnetare, shoqëria vazhdon ekzistimin e saj si më parë, por nuk 

mund të ushtrojë kurrfarë veprimtarie, përveç atyre të nevojshme më qëllimit të 
likuidimit, duke përfshirë mbledhjen dhe shitjen e pasurisë, pagimin e 
kreditorëve, dhe shpërndarjen e pasurisë së mbetur ndërmjet anëtarëve. 
Veprimtaritë në fjalë ushtrohen nga bordi i drejtorëve dhe zyrtarëve që ushtrojnë 
të njëjtat kompetenca si edhe më pare, përveç nëse shoqëria emëron një 
likuidues profesionist ose ndonjë person tjetër për ushtrimin e këtyre 
veprimtarive. Kompensimi për personin e tillë paguhet nga pasuria e shoqërisë.  

230.2. Menjëherë pasi që të jetë e mundshme pas ngjarjes që ka shkaktuar shpërbërjen 
vullnetare të shoqërisë, shoqëria duhet ta arkivojë një njoftim mbi shpërbërjen 
vullnetare e saj në Zyrën e Regjistrimit, sipas nenit 40 të këtij ligji. Nëse 
njoftimi në fjalë nuk është arkivuar dhe publikuar së paku tridhjetë (30) ditë para 
inicimit të shitjes së pasurisë të shoqërisë sipas këtij neni, shitja mund të 
anulohet nga gjykata, pas paraqitjes së kërkesës për këtë nga ndonjë kreditor i pa 
paguar. Njoftimi duhet të përcaktojë në gjuhët zyrtare të Kosovës, se shoqëria ka 
vendosur të përmbyllë veprimtarinë dhe të bëjë likuidimin e pasurisë të saj; 
datën e ngjarjeve që kanë shkaktuar shpërbërjen; vendin ku kreditorët mund t’i 
paraqesin pretendimet, dhe afatin e fundit për paraqitjen e pretendimeve të tilla, 
si dhe lokacionin dhe kohën për inspektimin e listës së aseteve dhe 
pretendimeve; dhe se shitja e pasurisë së shoqërisë duhet të fillojë jo më herët se 
tridhjetë (30) ditë pas datës së publikimit të njoftimit.  

230.3. Shoqëria duhet t’ju dërgojë një njoftim me shkrim të gjithë kreditorëve të njohur 
të saj, dhe duhet t’ju lejojë palëve të siguruara që të tërheqin pasurinë e tyre. 
Nëse shoqëria e posedon pronën në të cilën palët e siguruara kanë interes të 
siguruar, shoqëria duhet t‘ju dorëzojë palëve të tilla pronën në fjalë. Pala e 
siguruar pastaj e shet ose në ndonjë mënyrë tjetër disponon me pronën sipas 
ligjit të zbatueshëm mbi pengun. Nëse shitja prodhon të ardhura më të mëdha se 
ato për borxhet e siguruara, pala e siguruar duhet që t’ia dorëzojë tepricën 
shoqërisë.  

230.4. Brenda tridhjetë (30) ditëve pas vendosjes së shpërbërjes, shoqëria duhet ta ketë 
përfunduar kontrollimin e librave dhe të dhënave të saj dhe ta përpilojë një 
inventar për tërë pasurinë e saj si dhe një liste të borxheve të saj. Shoqëria 
gjithashtu duhet të vendosë një metodë të arsyeshme tregtare për shitjen e 
pasurive të saj si dhe kohën dhe vendin për shitjen e tyre. Shitja mund të jetë 
publike ose private dhe mund të bëhet në çdo mënyrë të arsyeshme tregtare. 
Shoqëria duhet të ofrojë mundësinë për inspektimin e inventarit të pasurisë si 
dhe listës së borxheve, për të paktën tetë orë në ditë për pesë ditët e punës para 
datës së shitjes.  
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230.5. Brenda 30 ditë pas vendimit për shpërbërjen e korporatës, shoqëria duhet të 
publikojë në një gazetë me tirazh të madh në Kosovë, në gjuhët zyrtare, një 
lajmërim me masë jo më të vogël se 10% e faqes e cila duhet të përmbajë emrin 
e shoqërisë dhe të gjitha emrat tregtarë që dihen se janë përdorur nga shoqëria, 
njoftim në lidhje me kohën dhe vendin e shitjes publike apo kohën pas së cilës 
do fillojë shitja private, vendndodhjen e inventarit të pasurisë, listën e borxheve 
si dhe një deklaratë e cila parashtron se kur mund të bëhet kontrolli i inventarit 
të pasurisë dhe listës së borxheve. Lajmërimi gjithashtu duhet t’i përshkruajë 
kreditorëve të supozuar apo palëve të tjera të interesuara procedurat dhe afatet e 
fundit për paraqitjen e pretendimit. 

230.6. Përveç nëse me vendim të gjykatës shoqëria nuk mund të shlyejë asnjë nga 
pretendimet që nuk është përfshirë në listën e borxheve. Shoqëria duhet të 
përcaktojë vlefshmërinë e çdo pretendimi para se ta përfshijë atë në listën e 
borxheve. Pretenduesit që preken nga kundërshtimi i këshillit për përfshirjen e 
ankesave në listën e borxheve mund t’i drejtohen gjykatës për të kundërshtuar 
këtë refuzim.  

230.7. Shoqëria nuk mund të shtyjë datën e shitjes të shpallur publikisht, por mund të 
caktojë një datë tjetër për shitjen në qoftë se ajo nuk ka përfunduar.  

 
Neni 231 

Shpërbërja pas skadimit të mandatit të Shoqërisë 
 
Shoqëria shpërbëhet, dhe veprimtaria do të përmbyllet, pas skadimit të mandatit të 
paraparë në statut ose ndonjë rrethanë që është përcaktuar në statut që shpien deri te 
shpërbërja e shoqërisë. Në raste të tilla, shoqëria bën përmbylljen e veprimtarisë dhe 
likuidimin sipas nenit 230 të këtij ligji. 
 

Neni 232 
Shpërbërja e Detyruar e Shoqërisë 

 
232.1. Shoqëria shpërbëhet dhe punët e saj mbyllen, në rrethanat vijuese: 

a) në rast të mos dorëzimit të raportit vjetor ose mos njoftimit mbi agjentin e 
regjistruar sipas Pjesës II të këtij ligji dhe skadimit të periudha përkatëse 
sipas kushteve të asaj Pjese;  

b) në rast të urdhrit të gjykatës për shpërbërje për shkak se nuk është e aftë të 
vazhdojë veprimtarinë tregtare si pasojë e paligjshmërisë, bllokimit në 
vendim-marrje ose arsyeve të tjera; ose  

c) paaftësi pagese apo falimentimit të shoqërisë dhe shpërbërjes sipas ligjit në 
fuqi për falimentimin;  

d) në rast të shkeljes së paragrafit 5 të nenit 155 të këtij ligji.  
232.2. Me rastin e shpërbërjes, nëse shoqëria nuk është paaftësi pagese si e definuar në 

ligjin e aplikueshëm të falimentim, gjykata do ta mbikëqyrë përmbylljen e 
veprimtarisë dhe likuidimin e pasurisë sipas procedurave të parapara në nenin 
230 të këtij ligji ose procedurave tjera që vendosen nga gjykata. Nëse shpërbërja 
bëhet sipas pikës “c” të paragrafit 1 të këtij neni më lartë ose shoqëria është në 
paaftësi pagese, duhet të zbatohet ligji në fuqi për falimentimin. 
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Neni 233 
Shpërndarja e Pasurisë së Shoqërisë në Likuidim 

 
Pasuria e shoqërisë në likuidim shpërndahen si vijon e përcaktuar në ligjin relevant të 
falimentimit. 
 

Neni 234 
Ekzekutimi i Pretendimeve Kundër një Shoqërie të Shpërbërë 

 
Pretendimet (kërkesat) kundër një shoqërie të shpërbërë mund të ekzekutohet: 

a) kundër shoqërisë së shpërbërë deri në atë masë sa pasuria e saj nuk i është 
shpërndarë aksionarëve; ose  

b) nëse pasuria u është shpërndarë aksionarëve gjatë likuidimit, kundër cilitdo 
aksionar deri në masën e aksioneve të pretendimeve tij pro-rata ose pasurisë 
së shoqërisë e cila i është shpërndarë atij gjatë likuidimit, cilado të jetë më e 
vogël, mirëpo detyrimet e përgjithshme të aksionarit për të gjitha 
pretendimet sipas këtij neni, nuk mund ta tejkalojnë shumën e përgjithshme 
të pasurisë e cila i është shpërndarë atij. 

 
PJESA VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 235 
Periudha Kalimtare për Shoqëritë Tregtare Aktualisht të Regjistruara 

në Zyrën e Regjistrimit 
 
235.1. Shoqëria tregtare e cila ka qenë e regjistruar në datën e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji i ka dymbëdhjetë (12) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji që të ndërmarrje 
çfarëdo masash që janë të nevojshme për të qenë në përputhshmëri të plotë me 
këtë ligj.  

235.2. Nëse shoqëria tregtare nuk është në përputhshmëri me këtë ligj pas kësaj 
periudhe dymbëdhjetë (12) mujore, atëherë shoqëria do të jetë subjekt i gjobave 
dhe sanksioneve të përcaktuara në këtë ligj, duke përfshirë edhe çregjistrimin e 
mundshëm nga Zyra e Regjistrimit.  

235.3. Shoqëritë tregtare të cilat nuk kanë qenë të regjistruara në datën e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji u nënshtrohen plotësisht dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 236 

Hyrja në fuqi dhe shfuqizimi i legjislacionit paraprak 
 
236.1. Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe Shpalljes nga 

PSSP-ja.  
236.2. Me hyrjen ne fuqi te këtij ligji, Rregullorja e UNMIK-ut 2001/6 dhe Urdhëresa 

Administrative 2002/22, shfuqizohen vetëm aq sa rregulloret tjera apo ligji në 
fuqi nuk i referohet asnjë dispozite të Rregullorës 2001/6 dhe Urdhëresës 
Administrative 2002/22.  
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Çdo dispozitë në Rregulloren 2001/6 dhe në Urdhëresen Administrative 2002/22 të 
cilës i referohemi mbetet në fuqi dhe shfuqizon çdo dispozitë të këtij ligji që nuk është 
në pajtim me Rregulloren 2001/6 dhe me Urdhëresen Administrative 2002/22.  
 
UNMIK/REG/2008/26 
17.05.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 39 / 01 TETOR 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-006 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-123 

PËR SHOQËRITË TREGTARE 
 
 
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. 02/L-123 
PËR SHOQËRITË TREGTARE 

 
Neni 1 

 
1. Në tërë tekstin e ligjit bazik togfjalëshi “kapitali themeltar për shoqëritë me 

përgjegjësi të kufizuar” të fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Në tërë tekstin e ligjit bazik togfjalëshi “Mbledhja e pronarëve” zëvendësohen 

me togfjalëshin “Kuvendi i aksionarëve”.  
3. Në tërë tekstin e ligjit bazik nocioni dhe shkurtesa “NI” - Ndërmarrje 

Individuale, zëvendësohet me nocionin dhe shkurtesën “B.I.”- Biznes Individual.  
4. Në tërë tekstin e ligjit bazik nocioni dhe shkurtesa “SHKL”- Shoqëri Kolektive 

zëvendësohet me nocionin dhe shkurtesën “O.P.”- Ortakëri e Përgjithshme.  
5. Në tërë tekstin e ligjit bazik shkurtesa “SHKM” - Shoqëri komandite 

zëvendësohet me shkurtesën “SH.K.M” - Shoqëri komandite.  
6. Në tërë tekstin e ligjit bazik shkurtesa “SHPK” - Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuar, zëvendësohet me shkurtesën “SH.P.K” Shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuar.  

7. Në tërë tekstin e ligjit bazik shkurtesa “SHA” - Shoqëri Akcionare, zëvendësohet 
me shkurtesën “SH.A.”- Shoqëri akcionare.  

8. Në tërë tekstin e ligjit bazik fjala “Kompani” zëvendësohet me fjalën 
“Korporatë”.  

9. Në tërë tekstin e ligjit bazik fjala “Memorandum” zëvendësohet me fjalën 
“Marrëveshje”.  

 
Neni 2 

 
1. Në tërë tekstin e ligjit bazik afati prej gjashtëdhjetë (60) ditësh zëvendësohet me 

afatin tridhjetë (30) ditë.  
2. Në tërë tekstin e ligjit bazik afati prej dhjetë (10) ditësh kalendarike zëvendësohet 

me afatin tri (3) dite pune.  
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3. Në tërë tekstin e ligjit bazik afati prej njëzet (20) ditësh zëvendësohet me afatin 
pesëmbëdhjetë (15) ditë.  

 
Neni 3 

 
Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. pas fjalës “të këtij ligji” pjesa e dytë e paragrafit 
fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 4 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.1. përkufizimi “Zyra e regjistrimit” zëvendësohet 

me përkufizimin “Agjencia e regjistrimit të bizneseve të Kosovës” (ARBK). Ky 
ndryshim vlen për tërë tekstin e ligjit.  

2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.1. përkufizimi “Udhëheqësi i Zyrës së 
Regjistrimit” zëvendësohet me përkufizimin si në vijim “Kryeshef ekzekutiv i 
Agjencisë të regjistrimit të biznesit të Kosovës” (ARBK-së). Ky ndryshim vlen 
për tërë tekstin e ligjit  

3. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.1. përkufizimi “Anëtarë i Familjes” riformulohet 
si vijon: “Anëtarë i Familjes” - nënkupton familjen e ngushtë si burri, gruaja, 
fëmiu, prindi ose trashëgimtari ligjor. 

4. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.1. përkufizimi “Person Juridik” riformulohet si 
vijon: “Person Juridik” - Statusin e personit juridik sipas këtij ligji e kanë 
shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “SH.P.K.” dhe shoqëria aksionare “SH.A.”. 

 
Neni 5 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.3. riformulohet si vijon:  

3.3. Përveç siç parashihet në paragrafin 2. të këtij neni ose paragrafin 2. të nenit 
37 të këtij ligji, nëse një person i cili nuk është i regjistruar ushtron 
veprimtari tregtare në Kosovë, atëherë personi në fjalë ka bërë shkelje të 
këtij ligji, dhe dënohet sipas Kodit Penal te Kosovës.  

2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.4. riformulohet me tekstin si vijon:  
3.4. Për personat ose shoqëritë të cilat bëjnë shkeljet e parapara në paragrafin 3. 

të këtij neni ose ndonjë shkelje tjetër të këtij ligji, shuma e gjobave për 
kundërvajtje përcaktohet në:  
a) proporcion me shkallën e shkeljes; 
b) në masë të mjaftueshme për t’i parandaluar këto shkelje. 

 
Neni 6 

 
1. Nenit 7 të ligjit bazik, pas paragrafit 7.5. shtohen dy paragrafë të ri si vijon: 

7.6. Agjencia bënë regjistrimin e ndërmarrjeve publike të cilat kanë përfunduar 
procedurat e korporatizimit dhe janë transformuar në korporata dhe 
kooperativat bujqësore. 

7.7. . Regjistrimi i ndërmarrjeve shoqërore të korporatizuara bëhet në bazë të 
dispozitave të këtij ligji. 
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Neni 7 
 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.5. riformulohet si vijon:  

10.5. Cilido person i cili konsideron se Agjencia e Regjistrimit ose një zyrtar i 
punësuar në të, nuk është duke i përmbushur kushtet e parapara në këtë nen, 
mund të parashtrojë ankesë Kryeshefit të Agjencisë të Regjistrimit të 
Bizneseve i cili vendos për ankesën në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 
nga data e pranimit të sajë.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, pas paragrafit 10.5. shtohen edhe katër paragrafë të ri si 
vijon:  
10.6. Nëse Kryeshefi i Agjencisë nuk e shqyrton ankesën apo me vendim refuzon 

ankesën atëherë parashtruesi i ankesës në afat prej tete (8) ditësh, nga dita e 
pranimit të Vendimit mund të parashtrojë ankesë të Komisioni për 
parashtresa dhe ankesa ne kuadër te MTI-se.  

10.7. Komisionin për parashtresa dhe ankesa në kuadër të MTI-së është i 
autorizuar dhe është përgjegjës për ta shqyrtuar këtë ankesë në afat prej 
pesëmbëdhjetë (15)ditësh nga pranimi i sajë.  

10.8. Nëse Komisioni aprovon ankesën e palës ai do të kërkojë nga Kryeshefi i 
Agjencisë së Regjistrimit të Biznesit që të ndërmerr masa të kërkuara për 
eliminimin e parregullsive.  

10.9. Nëse Komisioni refuzon ankesën e palës apo nuk përgjigjet në ankesë në 
afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dorëzimi i ankesës, parashtruesi i 
ankesës mund t’i drejtohet Gjykatës Kompetente.  

 
Neni 8 

 
1. Titulli i nenit 12 të ligjit bazik “Taksa për regjistrim” ndryshohet dhe 

riformulohet si vijon: “Taksa për shërbime”.  
2. Neni 12 i ligjit bazik paragrafi 12.1. riformulohet si vijon:  

12.1. Bizneset me rastin e regjistrimit nuk paguajnë taksë. Ministri me akt 
nënligjor do të përcaktoj listën e taksave të cilat do të paguhen për shërbimet 
tjera të ofruara nga Agjencia. 

 
Neni 9 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.9. riformulohet si vijon:  

13.9. Personi i cili është “person i autorizuar” sipas paragrafëve 7. dhe 8. të këtij 
neni, mundet – me qëllim të dorëzimit të informatave ose dokumenteve në 
Zyrën e Regjistrimit ose që të përfaqësojë shoqërinë përkatëse tregtare në 
atë zyrë – të caktojë një person që të veprojë në emër të tij. Ky caktim duhet 
të bëhet me shkrim dhe të datohet nga personi i autorizuar. Personi i cili 
është “person i autorizuar” vepron në emër të tij pran Zyrës së Regjistrimit 
përmes një autorizimi në formë të shkruar.  

2. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafit 13.12. pas pikës b). shtohet pika e re c). si vijon:  
c) te krijoj qendrat e regjistrimit ne nivel komunal dhe te behet pike qendrore e 

mbledhjes dhe shpërndarjes se dokumenteve te nevojshme për regjistrim, 
mbikëqyrjen mbi veprimtarin profesionale e kryen ARBK. 
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3. Neni 13 i ligjit bazik, pas paragrafit 13.13. shtohet edhe një paragraf i ri 13.14 si 
vijon: 
13.14. Shoqëri tregtare mund të themelojnë vetëm personat mbi moshën 

tetëmbëdhjetë (18) vjeçare. 
 

Neni 10 
 
1. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi 14.2. afati prej dhjetë (10) deri në gjashtëdhjetë 

(60) ditësh ndryshon dhe zëvendësohet me afatin prej tri (3) deri në tridhjetë (30) 
ditë kalendarike.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi 14.4. riformulohet si vijon:  
14.4. Nëse Agjencia e Regjistrimit të Biznesit konstaton se një dokument i 

dorëzuar për regjistrim nuk i përmbush një ose më shumë nga kushtet e këtij 
ligji dhe për këtë shkak nuk mund të regjistrohet, në afat prej tri (3) ditë 
pune nga dita e pranimit të këtij dokumenti, duhet ta njoftoj shoqërinë 
tregtare ose përfaqësuesin e saj zyrtar, përmes postes elektronike, postes 
zyrtare, bazuar me ligjet në fuqi. 

 
Neni 11 

 
Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 17.3. riformulohet si vijon: 

17.3. Pala e pa kënaqur me vendimin e Kryeshefit të ARBK-së në afatin prej tetë 
(8) ditësh ushtron ankesë në Komisionin për parashtresa dhe ankesa. Kundër 
vendimit të Komisionit për Parashtresa dhe Ankesa pala e pa kënaqur në 
afatin prej tridhjetë (30) ditësh mund të inicioj konflikt administrativ në 
Gjykatën Supreme të Kosovës. 

 
Neni 12 

 
Neni 19 i ligjit bazik, afati prej pesë (5) viteve për ruajtjen e të dhënave dhe 
dokumenteve në letër, ndryshohet dhe bëhet në bazë të Ligjit nr 2003/7 për arkivat dhe 
lenden arkivore. 
 

Neni 13 
 
1. Neni 33 i ligjit bazik paragrafi 33.1 pika (e) teksti pas fjalës “jashtë Kosovës” 

fshihet dhe fjalia riformulohet me tekstin si vijon: “Nëse një themelues është 
person juridik, emrin dhe adresën e selisë së regjistruar apo emrin dhe 
adresën zyrtare të selisë ku ushtrohet veprimtaria kryesore, që mund të jetë 
në Kosovë ose jashtë Kosovës”.  

2. Neni 33 i ligjit bazik paragrafi 33.1 pikat h)., i). dhe j). fshihen nga teksti i ligjit.  
 

Neni 14 
 
Neni 34 i ligjit bazik paragrafi 34.1 pika d) fjala “deklaratë” zëvendësohet me fjalën 
“vendim”. Po ashtu në të njëjtën pikë fshihet lidhëza “dhe”. 
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Neni 15 
 
1. Neni 35 i ligjit bazik paragrafi 35.1 pika i). ndryshon shuma e kapitalit themeltar 

nga njëzetepesëmijë (25.000) në dhjetëmijë (10.000) Euro.  
2. Neni 35 i ligjit bazik paragrafi 35.1 pikat j). dhe k). fshihen nga teksti i ligjit.  
 

Neni 16 
 
Neni 36 i ligjit bazik paragrafi 36.3. pika d). nocioni “deklaratë” zëvendësohet me 
nocionin “vendim”. 
 

Neni 17 
 
1. Neni 37 i ligjit bazik, paragrafi 37.3. riformulohet si vijon:  

37.3. Nëse një shoqëri e huaj tregtare është e detyruar sipas paragrafit 1. të këtij 
neni që të regjistrohet në Agjencia e Regjistrimit të Biznesit, personi i 
autorizuar duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë në ARBK-ë “Vendimin e 
shoqërisë së huaj tregtare” dhe që përfshin këto të dhëna:  

2. Neni 37 i ligjit bazik, paragrafi 37.3 pika b). riformulohet me si vijon: 
b) Certifikatën e regjistrimit të shoqërisë së huaj në vendin e origjinës, apo 

dokumentin që është ekuivalent me Certifikatën e regjistrimit e cila duhet të 
jetë në origjinal apo e noterizuar, jo më e vjetër se tre muaj nga data e 
lëshimit dhe që provon themelimin e rregullt të shoqërisë së huaj tregtare në 
atë juridiksion. Nëse Certifikata nuk është në gjuhën shqipe serbe apo 
angleze e njëjta të jetë e përkthyer në njërën nga këto tri gjuhë dhe 
përkthimi duhet të jetë i noterizuar. Dokumentit i bashkëngjitet vendimi. 

 
Neni 18 

 
1. Neni 39 i ligjit bazik, paragrafi 39.1 pas pikës g). shtohet pika h). si vijon: 

h) Personi i autorizuar i bashkangjet njoftimit vërtetimin në origjinal të 
administratës tatimore të Kosovës me të cilën vërtetohet se shoqëria i ka 
përmbush te gjitha obligimet tatimore. 

 
Neni 19 

 
Nenet 42, 43 dhe 79 të ligjit bazik fshihen nga teksti i ligjit. 
 

Neni 20 
 
Neni 80 i ligjit bazik paragrafi 80.1 pas fjalës “asete”, pjesa tjetër e tekstit fshihet. 
 

Neni 21 
 
Neni 81 te ligjit bazik fshihet pjesa e tekstit të nenit si vijon: “dhe t’i ketë siguruar 
Zyrës së Regjistrimit dëshmi mbi pagimin e kapitalit themeltar sipas nenit 79 të 
këtij ligji”, ndërsa pjesa e tekstit në vazhdim mbetet e pa ndryshuar. 
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Neni 22 
 
Neni 84 i ligjit bazik, riformulohet si vijon: 
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të ketë themelues dhe akcionar një ose më 
shumë persona fizik ose persona juridik, duke përjashtuar OJQ-të. 
 

Neni 23 
 
Neni 86 i ligjit bazik paragrafi 86.2 në pikën d). fshihet pjesa e tekstit si vijon: “ose do 
të jenë në përputhje me kapitalin e deponuar”. 
 

Neni 24 
 
Në kreun e VIII te ligjit bazik para nenit 106 shtohet neni 106A me këtë tekst: 
 

Neni 106 A 
 
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar qeveriset nga Kuvendi i aksionarëve dhe nga 
drejtori apo drejtorët Menaxhues. Shoqëria mund të krijojë dhe mbajë një Bord të 
drejtorëve nëse kjo është e rregulluar me marrëveshjen e shoqërisë dhe statut. Nëse 
shoqëria krijon Bordin e drejtorëve autorizimet e tij, numrin e anëtarëve, mënyrën e 
zgjedhjes, kohëzgjatjen e qëndrimit në detyrë si dhe mënyrën e votimit në Bord do ta 
përcaktojë marrëveshja dhe statuti i shoqërisë. 
 

Neni 25 
 
Neni 127 i ligjit bazik paragrafi 127.1 shuma prej njëzetepesëmijë (25.000) 
zëvendësohet me shumën prej dhjetëmijë (10.000) Euro. 
 

Neni 26 
 
Neni 153 i ligjit bazik paragrafi 153.1 shuma prej njëzetepesëmijë (25.000) 
zëvendësohet me shumen prej dhjetëmijë (10.000) Euro. 
 

Neni 27 
 
1. Neni 184 i ligjit bazik paragrafi 184.1 riformulohet si vijon:  

184.1. Secili zyrtar ose drejtor duhet t’i shmanget konflikteve aktuale dhe potenciale 
mes interesave personale dhe atyre të kompanisë, është i detyruar të lajmërojë 
para bordit të drejtorëve ose para një komisioni vendimmarrës (ose kur zbatohet 
para aksionarëve, nëse ata e marrin vendimin përkatës) çfarëdo interesi personal 
ose financiar që ai ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi përmes të afërmve ose 
bashkëpunëtorëve personal, në lidhje me si vijon, qofshin ato ekzistuese ose 
potenciale (i) kontrata ose transaksione, (ii) konkurrentë afaristë (iii) kreditorë, 
(iv) furnizues, (v) klientë, (vi) konsulentë, (vii) punonjës, (viii) ortakë dhe/ose 
(ix) çfarëdo vendimi të kompanisë, bordit të drejtorëve ose të aksionarëve që 
ndërlidhet me të mësipërmet”.  
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2. Neni 184 i ligjit bazik paragrafi 184.3. pas fjalës “aksionarët” teksti në vazhdim 
ndryshohet dhe plotësohet si vijon: “Ky lajmërim duhet te publikohet ne mediat 
masive si pjese e raportimit vjetor financiar ne pajtim me Standardet 
ndërkombëtare te raportimit financiar (SNRF) dhe te përfshij te gjithë 
informacionin material rreth palëve te transaksionit; natyrës dhe 
fushëveprimit te interesave te palëve te përfshira; dhe ndonjë informacion 
relevant lidhur me transaksionit. Ne te njëjtin paragraf pas fjalës 
moslajmërimit, shtohet fjalia “të dorëzoj fitimin e tij nga transaksioni”. 

3. Neni 184 i ligjit bazik pas paragrafit 184.4. shtohen edhe pesë paragrafë te ri me 
tekstin si vijon:  
184.5. Transaksionet e përshkruara në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni duhet të 

miratohen me shumicën votave të aksionarëve që nuk kanë interes në 
transaksionin përkatës, apo në rast se transaksioni është vendim i një 
aksionari të vetëm, atëherë ky transaksion po ashtu miratohet me shumicën 
e votave të aksionarëve.  

184.6. Në rast të paraqitjes së transaksioneve të përshkruara në paragrafët 1. dhe 2. 
të këtij neni, aksionarët mund të padisin palën e interesuar dhe të kërkojnë 
kompensim për dëmet si dhe dorëzimin e fitimit të realizuar nga ky 
transaksion, nëse vërtetohet se kompania ka pësuar dëme si rezultat i 
transaksionit dhe se ky transaksion do të mbyllej me kushte më të mira nëse 
s’do të kishte ekzistuar konflikti interesi në transaksionin përkatës. 
Transaksioni i aprovuar nga takimi i përgjithshëm i aksionarëve nuk heq 
përgjegjësin e zyrtarëve nëse transaksioni është paragjykues apo i dyshimtë 
ndaj kompanisë ose aksionarëve.  

184.7. Gjykata kompetente mund t’i shfuqizojë transaksionet e përshkruara në 
paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni nëse vërtetohet se kompania ka pësuar dëme si 
rezultat i transaksionit dhe se ky transaksion do të mbyllej me kushte më të mira 
nëse nuk do të kishte konflikt të interesit në transaksionin përkatës.  

184.8. Drejtorët e kompanisë lirohen nga përgjegjësia në rast se votojnë kundër 
vendimit të miratuar nga trupi i kompanisë i cili ka rezultuar me humbje për 
kompaninë dhe aksionarët.  

184.9. Aksionari apo aksionarët të cilët paraqesin padi në Gjykatën kompetente për 
shfuqizimin e transaksioneve të përshkruara në paragrafët 1. dhe 2. të këtij 
neni, kanë të drejtë në qasje të plotë në dokumentacionin që ndërlidhet me 
transaksionet e kontestuara para dhe gjatë procedurës gjyqësore. 

4. Neni 184 i ligjit bazik, paragrafit 184.5. rinumërohet si paragraf 184. 10. 
 

Neni 28 
 
Neni 188.3 i ligjit bazik pas fjalës “te pranuara” shtohet togfjalëshi “dhe fitimet.” 
 

Neni 29 
 
Neni 192 i ligjit bazik, paragrafi 192.1. në piken f). pas fjalës “shoqërisë” shtohet 
teksti si vijon: “te cilat duhet te përgatiten ne pajtim me standardet 
ndërkombëtare te raportimit financiar (SNRF) dhe te publikohen ne baza vjetore 
ne mediat masive dhe”. 
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Neni 30 
 
1. Neni 221 i ligjit bazik teksti ekzistues rinumërohet si paragraf 221.1. dhe 

ndryshohet përqindja nga “50%” në “20%”.  
2. Neni 221 i ligjit bazik pas paragrafit të rinumëruar si paragrafi 221.1. shtohet edhe 

një paragraf i ri 221.2 si vijon:  
221.2. Në rast se transaksionet e përcaktuara ne paragrafin 1. dhe 2. te nenit 184, 

kalojnë 20% të aseteve të kompanisë, Bordi i drejtorëve do te kërkoj një 
mendim te shkruar te pavarur mbi transaksionin nga një këshilltar financiar i 
pavarur profesional i licencuar nga autoriteti qendror bankar apo ndonjë 
autoritet ekuivalent i licencuar jashtë kosoves me qellim te shqyrtimit te 
kushteve te transaksionit si dhe te vlerësoi nëse transaksioni është ne 
pajtueshmëri me çmimin e tregut, Ky vlerësim iu prezantohet aksionarëve se 
paku pesë (5) dite para aprovimit te transaksionit nga takimi i 
jashtëzakonshëm i aksionareve. 

 
Neni 31 

 
Neni 232 i ligjit bazik, paragrafi 232.1. pika a). fshihet nga teksti “ne rast te mos 
dorëzimit te raportit vjetor ose” ndërsa teksti tjetër i këtij paragrafi mbetet i njëjtë. 
 

Neni 32 
 
Neni 236 i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 33 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen Rregullorja e UNMIK-ut Nr.2008/26, 
Rregullorja e UNMIK-ut Nr.2001/6, Urdhëresa Administrative e UNMIK-ut 
Nr.2002/22 dhe Udhëzimi administrativ Nr.2003/1. 
 

Neni 34 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-006 
23 qershor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-008-2011, datë 08.07.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 22 KORRIK 
2011, PRISHTINË 
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Kreu 12: Dispozitat përfundimtare ............................................................................................................. 691 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Ne bazë të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/19, të 15 Majit 2001 mbi Kornizën 
Kushtetuese për Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, dhe 
veçanërisht nenet 5.1, 5.7, 9.1.26 (a), 9.3.3, 11.2; 
 
Me qëllim të promovimit të zhvillimit te një ekonomie të shëndoshë të tregut të lirë në 
Kosovë duke siguruar që përmbajtja e dispozitave ligjore dhe akteve tjera të nxjerrura 
ne përputhje me to, që rregullojnë procedurat e likuidimit dhe riorganizimit te 
personave juridik në falimentim të përcaktohen dhe zbatohen në përputhshmëri me 
përvojat më të avancuara; 
 
Për këtë qëllim aprovon ligjin vijues: 
 

Kreu 1 
Dispozitat e përgjithshme 

 
Neni 1 

Sfera e zbatimit 
 
1.1. Ky ligj definon kushtet dhe procedurat për likuidim apo riorganizim të 

personave juridik në falimentim dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet për palët 
që marrin pjesë apo janë të prekur nga një procedurë e tillë.  

1.2. Ky ligj qeveris falimentimin e personave juridik, që përfshin ortakërinë e 
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përgjithshme, ortakërinë e kufizuar, kompanitë me stoqe të përbashkëta, dhe 
kompanitë me përgjegjësi të kufizuar.  

1.3. Ky ligj nuk u aplikohet bizneseve personale, kompanive të sigurimit, 
institucioneve financiare, ofruesve të pensioneve, dhe ndërmarrjeve në pronësi 
shoqërore dhe publike që akoma nuk janë transferuar në persona juridik.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
Sa herë që përdoren në këtë ligj fjalët dhe shprehjet në vazhdim do të kenë kuptimin 
vijues, përveç, nëse konteksti qartë e kërkon ndryshe ose përveç nëse me këtë ligj 
caktohet ndryshe: 
“Rasti i falimentimit” do të thotë rast i filluar në bazë të këtij ligji. 
“Pasuria e falimentimit” do të thotë e gjithë pasuria e debitorit sikur që përshkruhet në 
nenin 27. 
“Data e pranimit të rastit” tregon datën kur është pranuar kërkesa. 
“Data e fundit e paraqitjes së kërkesës” tregon datën e fundit kur mund të paraqitet 
kërkesa, që është gjashtëdhjetë (60) ditë pas datës së pranimit të rastit. 
“Gjykata” do të thotë Gjykatën Ekonomike të Qarkut që është kompetente për rastin e 
falimentimit në bazë të nenit 5 të këtij ligji. 
“Rregullat e përmbarimit” do të thotë rregullat e miratuara sipas nenit 3 për themelimin 
e procedurës së falimentimit sipas këtij ligji dhe lehtësimin e zbatimit të tij. 
“Personi juridik” do të thotë ortakëri me përgjegjësi të pakufizuar, ortakëri me 
përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionere ose shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. 
“Pengu i regjistruar” do të thotë kërkesë e mbështetur në ligj, kontratë apo vendim 
gjyqësor, e regjistruar në regjistrin e rregullt të pengut ose të të drejtave pronësore që i 
jep të drejtë kreditorit të shfrytëzojë pasurinë e tillë për pagimin e borxhit të siguruar 
me ndaljen e tillë. 
“Data e paraqitjes së kërkesës” tregon datën kur është paraqitur kërkesa sipas këtij ligji. 
“Pengu posedues” do të thotë kërkesë e bazuar në posedimin e pasurisë së debitorit në 
bazë të kontratës së dorëzanisë, e cila i jep parashtruesit të ankesës të drejtë të bëjë 
arkëtimin e borxhit nga vlera e pasurisë. 
“Prova e kërkesës” nënkupton bazën me shkrim të kërkesës kundër debitorit. 
“Kërkesa e siguruar” nënkupton kërkesën e siguruar me pengun e regjistruar ose 
pengun posedimor. 
“Kreditor i siguruar” nënkupton kreditorin kërkesa e të cilit është e siguruar. 
“Vlera e arsyeshme” domethënë shuma që një person nga një biznes i kujdesshëm që 
do ta konsideronte si një shumë komerciale të arsyeshme, duke marrë parasysh natyrën 
dhe kushtet e pronës së transferuar si dhe kushtet e biznesit dhe tregut në kohën e 
transferimit. 
“I brendshëm” domethënë: 

1. Një person që është pronar i njëzet apo më shumë përqind të kapitalit të 
ndarë të debitorit, apo është në posedim të interesave të pastërta që 
kontrollon debitori;  

2. Një person që është anëtar i trupit qeverisës apo menaxhmentit të debitorit 
apo është një pozitë të kontrollit të substencial mbi debitorin;  
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3. Një person me qasje në informacione që në përgjithësi nuk janë të hapura 
për publikun, që kanë të bëjnë me vendimet apo kushtet financiare të 
debitorit; dhe  

4. Anëtar i familjes së ngushtë apo kushërinj të afërt të atyre të përmendurve 
në paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij paragrafi.  

 
Neni 3 

Rregullat e Zbatimit 
 
Brenda katërdhjetë e pesë (45) ditësh pas nxjerrjes së këtij ligji Qeveria e Kosovës do ti 
nxjerr rregullat e ekzekutimit. 
 

Neni 4 
Debitori i falimentit 

 
Çdo person juridik mund të jetë debitor sipas këtij ligji, përveç: 

a) agjencisë qeveritare; 
b) ndërmarrjes në pronësi shoqërore ose ndërmarrjes në pronësi publike, siç 

përcaktohet në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2000/12 “Mbi Themelimin e 
Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”;  

c)  “Siguruesit të pensionit” siç definohet në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2001/13 “Mbi Pensionet në Kosovë”;  

d) Një “Kompanie të sigurimit” ose “ndërmjetësi të sigurimit” siç definohet në 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/15 “Mbi Licencimin, Mbikëqyrjen dhe 
Rregullimin e Kompanive të Sigurimit dhe Ndërmjetësve të Sigurimit”, ose  

e)  “Institucionit financiar” siç definohet në Rregulloren Nr. 2001/24 
“Ndryshimet e rregullores së UNMIK-ut Nr. 1999/20 Mbi Autoritetin 
Bankar dhe të Pagesave të Kosovës”.  

 
Neni 5 

Kompetenca 
 
Rastet e falimentimit do të shqyrtohen në Gjykatën Ekonomike te Qarkut kompetente 
në zonën gjeografike ku ndodhet vendi i afarizmit kryesor të debitorit. 
 

Neni 6 
Ankesat 

 
6.1. Vetëm vendimet përfundimtare të gjykatës që kanë të bëjnë me çështjet 

vendimtare të administrimit të rastit të falimentimit janë objekt i ankesës.  
6.2. Përveç kur Gjykata supreme ndryshe urdhëron ankesa në vendimet sipas këtij 

ligji nuk do të ndërprenë ose ndikojnë në administrimin e rastit, dhe gjykata do 
të vazhdojë procedimin e rastit. 
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Kreu 2 
Fillimi i procedurës 

 
Neni 7 

Bazat për fillimin e rastit të falimentimit 
 
7.1. Rasti i falimentimit fillon me paraqitjen e kërkesës me shkrim në gjykatë. 

Paraqitja e kërkesës mbështetet në kompetencën e gjykatës të përcaktuar sipas 
këtij ligji.  

7.2. Kërkesë mund të paraqet debitori, kreditori, apo grupi i kreditorëve.  
7.3. Debitori mund të paraqet kërkesë vetëm:  

a) me pëlqimin e bordit te drejtorëve ose organit udhëheqës në përputhje me 
statutin, dokumentet e themelimit ose marrëveshjen e ortakërisë; dhe  

b) nëse debitorët i plotësojnë kushtet vijuese:  
1) debitori ka dështuar në pagimin e borxhit te cilit i ka kaluar afati së 

paku gjashtëdhjetë (60) ditë;  
2) shuma e përgjithshme e borxhit të cilit i ka kaluar afati tejkalon shumën 

pesë mijë (5000) Euro;dhe 
3) debitori në përgjithësi nuk i paguan borxhet e tij brenda afatit të caktuar.  

7.4. Kreditori apo grupi i kreditorëve mund të paraqesin kërkesë për fillimin e rastit 
sipas këtij ligji kundër një debitori të zgjedhur kur:  
a) debitori nuk e paguan borxhin e arritur ndaj kreditorit (kreditorëve) kërkues 

të cilit i ka kaluar afati së paku gjashtëdhjetë (60) ditë;  
b) shuma e përgjithshme e borxhit të çdo kreditori të cilit i ka kaluar afati 

tejkalon shumën prej dy mijë (2000) Euro;  
c) borxhi nuk është i kushtëzua as nuk varet nga kontesti në mirëbesim; dhe  
d) debitori në përgjithësi nuk i paguan borxhet e tij në afatin e paraparë.  

7.5. Gjykata mund të prezumoj se debitori nuk i përmbush borxhet e tij të arritura në 
afatin e duhur ku kreditori paraqet prova te vlefshme që borxhi i tij i veçantë nuk 
është paguar në afatin e duhur. Prezumimi i tillë mund të rrëzohet duke ofruar 
dëshmi të kundërt.  

7.6. Kërkesa e paraqitur nga më shumë se një (1) kreditor nuk mund të tërhiqet pa 
pëlqimin e të gjithë kreditorëve kërkues. Kërkesa mund të tërhiqet vetëm deri 
para pranimit të rastit dhe vetëm nëse gjykata vërteton se tërheqja nuk e dëmton 
pasurinë.  

 
Neni 8 

Forma dhe përmbajtja e kërkesës 
 
Kërkesa paraqitet në formë të shkruar. Forma dhe përmbajtja e saj përcaktohet me 
rregullat e ekzekutimit. 
 

Neni 9 
Dokumentet e nevojshme për paraqitjen kërkesës së debitorit 

 
Kërkesa e debitorit përcillet me deklarimin se ajo është pranuar në bazë të nenit 7.3 
paragrafi (a), dhe debitori është insolvent në përputhje me kriteret e nenit 7.3 paragrafi 
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(b). Rregullat e ekzekutimit mund të përcaktojnë dokumente tjera që duhet ta përcjellin 
kërkesën e kreditorit. 
 

Neni 10 
Njoftimi i regjistrimeve 

 
Gjykata e informon regjistrin e bizneseve dhe regjistrin e pengjeve për hapjen dhe 
mbylljen e rastit. Procedurat për sigurimin e informimit caktohen me rregullat e 
ekzekutimit. 
 

Neni 11 
Pranimi i kërkesës 

 
11.1. Gjykata do ta regjistrojë kërkesën menjëherë pas pranimit të saj. Data e 

regjistrimit është “data e paraqitjes së kërkesës”. Gjykata do ta regjistroj 
kërkesën pavarësisht nga ndonjë mangësi dhe shënon kohën dhe datën e 
regjistrimit në ballinë.  

11.2. Gjykata do të nxjerrë vendimin mbi pranimin e kërkesës për qëllimin e fillimit të 
rastit. Data kur gjykata do ta nxjerrë vendimin është data e pranimit të rastit.  
a) në rast të kërkesës së debitorit, vendimi do të nxirret kur:  

1) kërkesa është në pajtim me të gjitha konditat e ligjit; apo  
2) parashtruesi i kërkesës ka zgjedhur ç’do të metë ligjore dhe ka 

parashtruar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, brenda afatit kohor 
të caktuar nga gjykata.  

b) në rast të kërkesës së kreditorit, vendimi do të nxirret kur:  
1) afati kohor për debitorin të kundërshtojë kërkesën ka përfunduar dhe 

nuk është marrë asnjë kundërshtim; apo  
2) gjykata nxjerrë vendim duke hedhur poshtë kundërshtimin e debitorit”.  

11.3. Nëse kërkuesi nuk i ka siguruar dokumentet e kërkuara sipas neneve 8 dhe 9 të 
këtij ligji dhe rregullat e ekzekutimit të nxjerrura në përputhje me të, ose nuk ju 
përmbahet ligjeve ose rregullave te ekzekutimit, gjykata mund të nxjerr vendim 
jo më vonë se tre (3) ditë pas datës së paraqitjes së kërkesës duke përcaktuar 
saktë mangësitë dhe duke kërkuar që kërkuesi t’i evitoj ato brenda shtatë (7) 
ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.  

11.4. Nëse kërkuesi nuk i eviton të gjitha mangësitë brenda shtatë (7) ditëve nga data 
e paraqitjes së kërkesës, gjykata do ta hedh poshtë kërkesën, përveç nëse, pas 
lutjes së kërkuesit të bërë para kalimit të afatit prej shtatë (7) ditëve të para, 
gjykata do të lejoj afat plotësues për shkak të ndërlikimit të rastit ose arsyeve 
tjera qenësore. Në këtë rast afati plotësues i dhënë nuk do të kaloj pesë (5) ditë.  

 
Neni 12 

Kundërshtimi i kërkesës 
 
12.1. Gjykata do t’i dërgoj debitorit njoftimin dhe një kopje të kërkesës së regjistruar 

të kreditorit jo më vonë se një (1) ditë nga regjistrimi i kërkesës.  
12.2. Debitori mund të paraqet kundërshtim të kërkesës duke paraqitur në gjykatë 
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njoftimin me shkrim të kundërshtimit jo më vonë se pesë (5) ditë pas pranimit 
nga debitori mbi njoftimit për regjistrimin e kërkesës.  

12.3. Nëse debitori paraqet me kohë njoftimin e kundërshtimit të kërkesës, gjykata do 
të mbajë seancën jo më vonë se shtatë (7) ditë pas regjistrimit të kërkesës për 
shqyrtimin e provave të paraqitura nga palët. Gjykata do t’i njoftojë të gjitha 
palët e interesuara për ditën, orën dhe vendin e mbajtjes së seancës së paku tri 
ditë para mbajtjes së saj.  

12.4. Në vazhdim të seancës sipas nenit 12 paragrafi 3 të këtij ligji gjykata do të 
nxjerr vendim për hedhje poshtë të kërkesës nëse: 
a) gjykata nuk është kompetente;  
b) një nga kushtet e neneve 4 ose 7 të këtij ligji nuk janë plotësuar;  
c) një nga kushtet e rregullave të ekzekutimit sipas neneve 8 gjer 9 të këtij ligji 

nuk janë plotësuar dhe të metat nuk janë evituar sipas nenit 11 të këtij ligji;  
d) debitori tashmë i është nënshtruar procedurës së falimentimit;  
e) Kërkesat e kreditorëve kërkues janë përmbushur plotësisht që nga koha e 

seancës gjyqësore dhe ekziston dëshmi e mjaftueshme e përmbushjes;  
f) kërkuesi nuk ka zotësi për të vepruar;  
g) kërkuesi nuk ka paguar taksat e regjistrimit të kërkuara sipas ligjit të 

zbatueshëm;  
12.5. Nëse kërkesa hidhet poshtë, gjykata do të nxjerr vendim me shkrim duke cekur 

arsyet e hedhjes poshtë dhe duke cituar nenet përkatëse të këtij ligji. Nga një 
kopje e vendimit do t’i dërgohet kërkuesit dhe debitorit.  

12.6. Gjykata me vendim pranon apo e hedh poshtë kërkesën jo me vonë se 5 pesë 
dite pas mbajtjes se seancës.  

 
Neni 13 

Sanksionet për kërkesë të palejuar 
 
13.1. Kur gjykata konstaton se kreditori ka paraqitur kërkesë nga shkaqet e 

palejueshme, gjykata mund ta detyroj parashtruesin e kërkesës të kompensoj 
dëmin e shkaktuar debitorit.  

13.2. Kur gjykata konstaton se debitori ka paraqitur kërkesë për një qëllim të padrejtë 
ose në mënyrë që të mashtroj, shpërdoroj ose korruptoj gjykatën ose kreditorët, 
gjykata mund ta ndëshkoj debitorin ose anëtarët e veçantë të menaxhmentit te 
debitorit ose te organit drejtues në përputhje me kreun 11 të këtij ligji.  

 
Neni 14 

Pasojat e pranimit të rastit 
 
14.1. Pas pranimit të rastit, gjykata:  

a) emëron administratorin konform nenit 17 të këtij ligji;  
b) cakton kohën, datën dhe vendin e seancës së parë të kreditorëve jo më vonë 

se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas datës së pranimit të rastit;  
c) njofton mbi emërimin e administratorit dhe seancën e parë të kreditorëve në 

mënyrën e përcaktuar me rregullat e zbatimit.  
14.2. Gjykata mund të caktojë seancë paraprake gjyqësore dhjetë (10) ditë pas 
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caktimit të seancës së kreditorëve për të shqyrtuar gjendjen e rastit dhe rezultatet 
e mbledhjes së kreditorëve. Debitori ose përfaqësuesi i tij mund të urdhërohet të 
jetë i pranishëm.  

 
Neni 15 

Deklarimi i qëllimit për riorganizim të debitorit 
 
15.1. Në rastet që fillohen nga cilido, qoftë debitori apo kreditori, një debitor që ka për 

qëllim riorganizimin do t’i parashtrojë një deklaratë mbi qëllimin e riorganizimit 
gjykatës, jo më vonë se njëzet (20) ditë pas datës të pranimit të rastit”.  

15.2. Nëse administruesi beson se riorganizimi është i mundshëm, por debitori nuk ka 
paraqitur me kohë deklarimin e qëllimit për riorganizim, administratori mund të 
paraqet deklarimin paraprak të qëllimit për riorganizim jo më vonë se pesë (5) 
ditë pas datës së paraparë për paraqitjen e deklarimit të qëllimit për riorganizim 
nga debitori. Deklarimi përfundimtar i qëllimit për riorganizim do të paraqitet 
nga administratori jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas mbylljes së 
seancës së parë të kreditorëve.  

15.3. Debitori apo administratori që paraqet deklarimin e qëllimit për riorganizim do 
të dorëzoj planin e riorganizimit që është në përputhje me kushtet e kreut 8 të 
këtij ligji.  

15.4. Në mungesë të deklarimit me kohë të qëllimit për riorganizim të paraqitur qoftë 
nga debitori apo administratori, procedura e likuidimit do të fillojë në pajtim me 
kreun 9 të këtij ligji.  

15.5. Administratori i emëruar në mënyrë të rregullt sipas këtij ligji do të mbetet në 
detyrë pavarësisht nga qëllimi i deklaruar i debitorit për riorganizim. 
Administratori mund t’i angazhoj punëtorët e debitorit, duke përfshirë anëtarët e 
menaxhmentit, të vazhdojnë punën për debitorin nën mbikëqyrjen e 
administratorit.  

15.6. Ndaj paraqitjes së qëllimit për organizim qoftë paraprak apo përfundimtar nga 
ana e administratorit, nuk do të lejohet asnjë prapësim nga asnjë palë.  

 
Neni 16 

Kundërshtimi i deklarimit të qëllimit për riorganizim të debitorit 
 
16.1. Përkundër paraqitjes së qëllimit për riorganizim, procedura do të shndërrohet në 

likuidim sipas kreut 9 të këtij ligji nëse debitori nuk është në gjendje të marr 
konfirmimin e planit për riorganizim ose përndryshe është i paaftë për 
riorganizim.  

16.2. Parashikimi sipas nenit 16 paragrafit 1 të këtij ligji do të fillojë pas paraqitjes së 
kundërshtimit me shkrim kundër deklarimit të qëllimit për riorganizim të 
debitorit jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas paraqitjes së tij. 
Kundërshtimi i tillë mund të paraqitet nga administratori, çdo kreditor, grup i 
kreditoreve, ose palë tjetër e interesuar.  

16.3. Procedurat për vendosje sipas kundërshtimit do të përcaktohen me rregullat e 
zbatimit.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 670 

Kreu 3 
Administratori dhe bordi i kreditorëve 

 
Neni 17 

Emërimi i administratorit 
 
17.1. Jo më vonë se dy (2) ditë pas datës së pranimit të rastit, gjykata do të emëroj 

administratorin.  
17.2. Gjykata mundet, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të palës të emëroj një 

administrator të përkohshëm para datës së pranimit të rastit, kur ekziston një 
nevojë e ngutshme të mbrohet pasuria nga dëmet ose disponimet e palejuara, ose 
kur ekzistojnë rrethana tjera që kërkojnë emërim të ngutshëm.  

17.3. Kreditorët që kanë gjashtëdhjetë (60 %) përqind apo më shumë të shumës së 
borxhit të papaguar të debitorit, qoftë të siguruar ose të pasiguruar, munden, në 
çdo moment para fillimit të seancës së parë të kreditorëve, të paraqesin kërkesë 
me shkrim gjykatës për zëvendësimin e administratorit të parë me një 
administrator nga zgjedhja e tyre, me kusht që administratori t’i plotësoj kushtet 
e parapara me nenin 18 të këtij ligji. Kur kërkesa e tillë është e bazuar dhe i 
plotëson kushtet, gjykata do të emëroj administratorin e zgjedhur jo më vonë se 
dy (2) ditë pas paraqitjes së kërkesës.  

 
Neni 18 

Kualifikimet e administratorit 
 
Kualifikimet e administratorit do të sigurojnë që ai apo ajo është kompetent, person i 
ndershëm dhe pa konflikt interesi. Me rregullat e zbatimit mund të përcaktohen 
kualifikime të veçanta dhe procedurat e licencimit. 
 

Neni 19 
Shpërblimi dhe shpenzimet e administratorit 

 
19.1. Shpërblimi dhe shpenzimet e administratorit paguhen nga burimet në të holla të 

debitorit ose nga të ardhurat e shitjes së pasurisë së debitorit, sipas përparësisë të 
vendosur me nenin 66 të këtij ligji.  

19.2. Në rastet kur ka pak ose aspak pasuri të debitorit në diskonim për pagimin e 
shpenzimeve të tilla, administratorit do t’i paguhen shpenzime të caktuara nga 
fondi i veçantë që do të përcaktohet me rregullat e zbatimit.  

19.3. Lartësia e shpërblimit do të jetë i mjaftueshëm për t’i tërhequr individët 
kompetent të shërbejnë si administrator. Procedurat për caktimin e shpërblimit të 
administratorit dhe afatet kohore të pagesës do të përcaktohen me rregullat e 
zbatimit.  

 
Neni 20 

Autorizimet e administratorit 
 
20.1. Përveç të drejtave të përcaktuara me dispozitat tjera të këtij ligji dhe rregullat e 

zbatimit, administratori ka të drejtë:  
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a) të merr menjëherë në posedim pasurinë e debitorit;  
b) të thërret seancën e kreditorëve dhe të kryesojë seancat e tilla;  
c) të fillojë dhe vazhdojë procedurat gjyqësore dhe administrative që kanë të 

bëjnë me realizimin e të drejtave të debitorit.  
d) të shërbejë si përfaqësues i autorizuar zyrtarisht për pasurinë e debitorit;  
e) me pëlqimin e gjykatës, të punësojë dhe të mbikëqyr punën e të punësuarve 

të vartësve dhe ekspertëve për administrimin e drejtë të rastit;  
f) të mbyllë llogarinë bankare të debitorit dhe të hap llogarinë e veçantë të 

falimentimit në bankën e lejuar nga gjykata;  
g) të bëj pagesën e kreditorëve në llogari të kërkesave të aprovuara; dhe  
h) të detyrojë debitorin apo përfaqësuesin e caktuar të menaxhmentit të 

debitorëve të paraqitet dhe të ndihmoj në marrjen e inventarit të pasurisë së 
debitorit.  

20.2. Administratori është i detyruar ta rrisë vlerën e pasurisë, të mirëmbajë dhe 
mbrojë pasurinë, të kryejë shpejt dhe në mënyrë të bindshme zgjidhjen e rastit, 
dhe, kur është e duhur, të udhëheqë me biznesin e pasurisë. Me rregullat e 
zbatimit mund të përcaktohen detyra të veçanta të administratorit.  

 
Neni 21 

Raportimi për shkaqet 
 
21.1. Administratori, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas emërimit, do t’i dërgoj 

gjykatës një raport të shkurtër. Raporti përmban:  
a) përshkrimin e shkaqeve primare ose rrethanave që shpijnë në vështirësi 

financiare të debitorit; dhe  
b) deklaratën mbi atë a beson administratori se ka mundësi të arsyeshme për 

riorganizim të suksesshëm.  
21.2. Raporti do të ketë vetëm natyrë informative dhe përfundimet e tij nuk do të kenë 

ndonjë efekt juridik. Raporti do të jetë në dispozicion për shikim nga debitori, 
kreditorët dhe palët tjera që kërkojnë këtë. 

 
Neni 22 

Statusi, përgjegjësia dhe garancioni i administratorit 
 
22.1. Administratori është një person i pavarur, i emëruar nga gjykata, dhe i cili mund 

të paditë në emër të tij. Administratori është i detyruar që me kohë dhe kujdes, 
dhe detyrë të ekonomistit të mirë, ti kryejë detyrimet e dhëna.  

22.2. Administratori nuk do të jetë përgjegjës personalisht për humbjet e shkaktuara 
nga kreditori, debitori, ndonjë aksionar apo ortak, pasurinë, ose ndonjë palë 
tjetër për pasojat ose dëmet që dalin nga vendimet e dhëna ose nga mosveprimet 
apo veprimet të ndërmarra brenda fushës së detyrave të tij nëse ai ka treguar 
kujdes dhe zell të zakonshëm në kryerjen e detyrave konform këtij ligji.  

22.3. Administratori, jo më vonë se dy (2) ditë pas emërimit të tij, do të depozitoj një 
shumë në gjykatë ose të jap një obligacion në të njëjtën shumë që shërben si 
garanci e kryerjes së plotë të detyrave. Shuma e depozitit ose obligacionit do të 
përcaktohet me rregullat e zbatimit. Depozita do të kthehet apo obligacioni do të 
anulohet pas kryerjes së kënaqshme të detyrave nga administratori.  
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Neni 23 
Raportimi 

 
Administratori për punën e tij i paraqet gjykatës raport mujor. Përmbajtja minimale e 
raportit përcaktohet me rregullat e zbatimit. 
 

Neni 24 
Kundërshtimi, ankesa dhe kërkesa me dhunë 

 
24.1. Debitori, kreditori, ose cilido person fizik apo juridik që paraqet interes juridik, 

mund të paraqet kundërshtim me shkrim ndaj çdo veprimi të administratorit, 
përveç për veprimet e ndërmarra gjatë rrjedhës normale të afarizmit të debitorit, 
ose mund të paraqet kërkesë për përmbarim të dhunshëm të çdo veprimi të 
detyruar nga administratori sipas këtij ligji.  

24.2. Procedurat për vendosje sipas prapësimit ose kërkesës për detyrim përcaktohen 
me rregullat e zbatimit.  

 
Neni 25 

Shkarkimi i administratorit 
 
25.1. Gjykata mund të shkarkoj administratorin sipas iniciativës së vet apo kur nga 

kërkesa me shkrim e debitorit ose cilitdo kreditor apo vet administratorit provohet 
shkaku i mjaftueshëm, dhe të emëroj administratorin e ri. Administratori i 
shkarkuar do të bashkëpunoj me administratorin e ri në dorëzimin e regjistrave, 
bartjen e llogarive dhe aspektet tjera të pranim dorëzimit.  

25.2. Kriteriumet për vendosje se kur ekzistojnë shkaqet e mjaftueshme për shkarkim 
përcaktohen me rregullat e zbatimit.  

 
Neni 26 

Bordi i kreditorëve 
 
26.1. Në bordin e kreditorëve do të përfshihen së paku tre (3) dhe jo më shumë se pesë 

(5) kreditorë prej atyre me kërkesat më të mëdha të pasiguruara apo pjesërisht të 
siguruara dhe të cilët dëshirojnë të veprojnë. Nëse më pak se tre (3) kreditorë të 
tillë dëshirojnë të veprojnë, atëherë nuk do të themelohet bordi.  

26.2. Të drejtat dhe detyrat e bordit të kreditorëve janë:  
a) të marrë kopjen e raportit mujor nga administratori në të njëjtën kohë si dhe 

gjykata;  
b) të pranoj njoftimet për propozimet dhe kërkesat për veprimet e gjykatës që 

ndikojnë thelbësisht në të drejtat e kreditorëve;  
c) të thërras debitorin ose përfaqësuesin e tij që t’ju përgjigjet pyetjeve që kanë 

të bëjnë me debitorin;  
d) të ndërmerr veprimin për anulimin e transaksioneve sipas nenit 50 të këtij 

ligji;  
e) t’ju shpërndaj informacionet e pranuara kreditorëve tjerë që nuk janë anëtarë 

të bordit; dhe  
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f) të drejtat dhe detyrat tjera të parapara qoftë shprehimisht apo në mënyrë të 
nënkuptuar me këtë ligj ose legjislacion të nxjerra në përputhje me të.  

26.3. Procedurat e mbledhjeve të kreditorëve ose bordit të kreditorëve do të 
përcaktohen me rregullat e zbatimit.  

 
Kreu 4 

Pasuria e falimentimit 
 

Neni 27 
Pasuria e falimentimit 

 
27.1. Me regjistrimin e kërkesës themelohet pasuria e bankrotimit që përbëhet nga e 

gjithë pasuria e debitorit në kohën e paraqitjes së kërkesës, si dhe nga e gjithë 
pasuria e mbledhur nga administratori në emër të debitorit gjatë kohës së 
procedurës ose rrjedhës normale të biznesit. Pasuria e tillë do të përfshij por nuk 
do të kufizohet me: 
a) gjithë pasurinë e luajtshme, të paluajtshme, materiale dhe jomateriale, kudo 

që gjendet, qoftë në administrim të debitorit ose të personave të tretë;  
b) kërkesat dhe veprimet juridike të debitorit kundër personave të tretë;  
c) fitimet nga veprimet që përfshijnë të ardhurat që arkëtohen prej transfereve 

të pandershme apo të privilegjuara;  
d) trashëgimet dhe fondet tjera të pranuara brenda gjashtë (6) muajve nga data 

e paraqitjes së kërkesës;  
e) qiradhënien, të ardhurat dhe fitimet që dalin prej përdorimit të pronësisë së 

pasurisë ose nga veprimet e biznesit të debitorit; dhe  
f) të drejtat kontraktuese, licencat, ose të drejtat tjera të përcaktuara me 

dispozitat në fuqi.  
27.2. Pa cenuar asgjë nga paragrafi 1 i këtij neni, pasuria e falimentimit nuk do të 

përfshijë “Mjetet e Pensioneve” ose “Të Drejtat e Fituara” siç definohet në 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2002/35 “Mbi Pensionet në Kosovë”. 

 
Neni 28 

Kufizimet e bartjes së pasurisë 
 
28.1. Prej datës së paraqitjes së kërkesës deri në emërimin e administratorit, ndalohet 

shitja, disponimi, bartja apo dhënia me qira e pasurisë, duke përfshirë çdo bartje 
për përmbushjen e detyrimeve ekzistuese, ose krijimin e pengjeve apo 
hipotekave kundër pasurisë së debitorit, pa vendim të gjyqit.  

28.2. Prej dhe nga data e emërimit të administratorit, ndalohet shitja, disponimi, 
tjetërsimi, bartja apo qiradhënia e pasurisë, duke përfshirë çdo bartje për 
përmbushjen e detyrimeve ekzistuese, ose krijimin e pengjeve ose hipotekave 
kundër pasurisë së debitorit, pa vendim të gjyqit, përveç për shitjen ose bartjen e 
pasurisë gjatë rrjedhës normale të biznesit kur biznesi vazhdon të funksionoj.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 674 

Neni 29 
Sekuestrimi, vulosja dhe marrja e pasurisë së debitorit 

 
29.1. Menjëherë pas emërimit të tij nga gjykata, administratori do të marr të gjithë 

masat e domosdoshme për gjetjen, sekuestrimin, vulosjen, ruajtjen dhe 
mbrojtjen e pasurisë së debitorit.  

29.2. Administratori ka të drejtë t’i shes mallrat që prishen shpejt në përputhje me 
procedurat e parapara në nenin 62, paragrafin (a) të këtij ligji.  

29.3. Administratori ka të drejt të shes pasurinë që kërkon shpenzime të mëdha të 
mirëmbajtjes në përputhje me procedurat e parapara në nenin 62, paragrafin (b) 
të këtij ligji.  

29.4. Kur pasuria që është pronë e debitorit është në administrim të palës së tretë, 
administratori do të njoftojë mbi marrjen palën që posedon pasurinë, dhe, 
mundet, sipas gjykimit të tij, përkohësisht ta lënë pasurinë te pala e tretë nëse 
pronësia është fizikisht e sigurt dhe është e arsyeshme të veprohet kështu.  

29.5. Kur pasuria gjendet jashtë Kosovës, administratori do t’i drejtohet gjykatave 
kompetente me njoftimin e sekuestrimit, vulosjes ose marrjes të pronësisë së 
tillë.  

 
Neni 30 

Inventarizimi i pasurisë 
 
Administratori klasifikon dhe bënë inventarizimin fizik të pasurisë jo më vonë se dyzet 
e pesë (45) ditë pas emërimit të tij. Me kërkesë të administratorit, gjykata mund të 
zgjasë këtë afat në rastet veçanërisht të rëndësishme apo të komplikuara ose kur 
ekzistojnë rrethanat e arsyeshme. Procedurat për udhëheqjen e një inventarizimi të tillë 
përcaktohen me rregullat e zbatimit. 
 

Neni 31 
Pasuria në transit 

 
Nëse mallrat e shitura debitorit janë në transit, në kohën e paraqitjes së kërkesës, dhe 
debitori akoma nuk është pronar i tyre, shitësi mund të kërkoj kthimin e mallrave, me 
kusht që shitësi t’i bart të gjitha shpenzimet e shoqëruara me kthimin dhe të kthej 
menjëherë çdo paradhënie të bërë nga debitori. Mundësi tjetër është që administratori 
të marr dërgimin e mallit, me ç’rast nga pasuria paguhet e gjithë shuma e papaguar. 
 

Neni 32 
Agjencia dhe prona e mbajtur në emër të personave të tretë 

 
32.1. Kur debitori është agjent ose ndërmjetës i palës së tretë i autorizuar për pranimin 

ose shitjen e pronës që i takon personit të tretë, kjo palë mund të heqë dorë nga 
kontrata me agjencinë dhe të kërkoj kthimin e pronës në administrimin e 
debitorit duke paraqitur kërkesë me shkrim te administratori.  

32.2. Kur në kohën e paraqitjes së kërkesës për kthim të pronësisë nuk është e mundur 
të kthehet gjithë ose pjesa e pronësisë së mbajtur në administrim të debitorit në 
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emër të palës së tretë, pala e tretë ka të drejtë të paraqet ankesë sipas çmimit të 
kontraktuar. Kur nuk është i mundur përcaktimi i çmimit të kontraktuar, vlen 
çmimi i shitjes në kohën e paraqitjes së kërkesës. 

 
Kreu 5 

Pushteti administrativ 
 

Neni 33 
Moratoriumi dhe ndërprerja e të gjitha veprimeve 

 
33.1. Që nga data e pranimit të rastit, të gjitha kërkesat, procedurat ose veprimet e çdo 

lloji që kanë për qëllim përmbushjen e kërkesave kundër debitorit, do të 
ndërpriten, duke përfshirë:  
a) çdo veprim, përfshirë proceset gjyqësore, për arkëtimin ose përmbushjen e 

kërkesave për borxhet, tatimet, ndëshkimet apo detyrimet e çfarëdo lloji që 
rrjedhin para datës së paraqitjes së kërkesës përveç për procedurat e 
paraqitjes së ankesave të përcaktuara në kreun 9 të këtij ligji;  

b) çdo veprim për krijimin ndryshimin, rritjen, përmirësimin, regjistrimin ose 
zbatimin e pengut apo hipotekës në pasuri ose kundër debitorit; dhe  

c) çdo veprim për realizimin, marrjen, ose shitjen e çdo pasurie të vënë nën 
hipotekë të pasurisë së debitorit ose për ushtrimin e kontrollit mbi e pasurinë 
e tij.  

33.2. Moratoriumi nuk do të vlejë:  
a) për veprimet e drejtuara kundër palëve të treta ose dorëzanëve jo-debitorë;  
b) veprimet e drejtuara kundër pjesëmarrësve me përgjegjësi të pakufizuar, kur 

debitori është shoqëri me përgjegjësi të pakufizuar ose të kufizuar dhe kur 
procedurat nuk drejtohen kundër pronësisë të përfshirë në pasurinë e 
debitorit;  

c) për kompensimin në bazë të nenit 49 të këtij ligji;  
d) për procedurat penale kundër debitorit, organeve të tij të udhëheqjes, 

punëtorëve ose menaxhmentit;  
e) për procedurat rregullative ose veprimet në lidhje me parandalimin ose 

zhdëmtimin e shkeljeve të shëndetit, sigurisë, apo ambientit;  
f) për inspektimet dhe kërkesat për inspektim të bëra nga mbajtësit e 

hipotekave të regjistruara ose pengjeve të plota.  
 

Neni 34 
Mbrojtja adekuate 

 
34.1. Poseduesi i hipotekës së regjistruar të pasurisë së paluajtshme ose të luajtshme 

që është kolateral i moratoriumit ka të drejtë në mbrojtje adekuate të interesit të 
tij të siguruar në e pasurinë me qëllim të mbajtjes së gjendjes dhe vlerës së 
pasurisë siç ishte në kohën e paraqitjes së kërkesës.  

34.2. Kur pasuria që është objekt i hipotekës së regjistruar ose pengut të përsosur nuk 
është në mënyrë adekuate e mbrojtur, kreditori i siguruar mund të paraqet 
kërkesë me shkrim gjykatës për dhënien e një mbrojtje plotësuese. Kërkesa e 
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tillë mund të bashkohet me kërkesën për ndërprerjen e moratoriumit sipas nenit 
36 të këtij ligji.  

34.3. Gjykata do të marr vendim sipas kërkesës për mbrojtje adekuate jo më vonë se 
njëzet (20) ditë pas paraqitjes së saj, në mungesë të së cilës moratoriumi do të 
pushoj gjer në masën e domosdoshme që kreditori t’i ushtroj të drejtat e tij në 
pasurinë e siguruar.  

34.4. Gjykata mund të urdhëroj lehtësitë vijuese si mbrojtje adekuate:  
a) kompensimin me mjete të rregullta të pagesës në dorë ndaj kreditorit të 

siguruar të njëjtë me rënien e vlerës së pasurisë ose dëmshpërblimin për 
humbjet e tashme apo të parashikuara;  

b) dhënien e pasurisë së siguruar plotësuese të mjaftueshme për kompensimin 
e rënies së vlerës së pasurisë ose kompensimin e humbjeve;  

c) dërgimin e fitimeve që rrjedhin nga shitja, përdorimi, ose tjetërsimi i 
kolateralit të kreditorit të siguruar, gjer në masën e ankesës së tij të siguruar;  

d) riparimin, mirëmbajtjen, mbulimin me sigurim ose sigurimin fizik, sipas 
nevojës për zgjidhjen e problemit; ose  

e) masat tjera mbrojtëse ose kompensuese sipas vlerësimit të gjykatës për 
mbrojtjen e vlerës së pasurisë së kreditorit.  

 
Neni 35 

Ndërprerja e moratoriumit 
 
35.1. Gjykata mund të ndërprenë moratoriumin sipas kërkesës me shkrim të kreditorit 

të siguruar kur:  
a) interesi i kreditorit të siguruar nuk mund të mbrohet në mënyrë adekuate;  
b) vlera e pasurisë është më e vogël se shuma e përbashkët e interesit të 

siguruar, pengjeve apo peng ndaljeve dhe pasuria në fjalë nuk është e 
rëndësishme për riorganizim.  

35.2. Gjykata do të nxjerr vendim sipas kërkesës për ndërprerje të moratoriumit jo më 
vonë se njëzet (20) ditë pas paraqitjes së saj, në mungesë të së cilës moratoriumi 
do të pushojë gjerë në masën e domosdoshme që kreditori t’i ushtrojë të drejtat e 
tij në pasurinë e siguruar.  

 
Neni 36 

Ndërprerja e afateve kufizuese 
 
Vazhdimi i të gjitha afateve kufizuese për veprimet juridike kundër debitorit që ishin të 
ndaluara me moratorium do të ndërprehen gjatë veprimit të shtyrjes. Vazhdimi i 
afateve të tilla kufizuese do të rifilloj kur moratoriumi nuk zbatohet më. 
 

Neni 37 
Shërbimet publike 

 
37.1. Kompania publike ose ofruesi tjetër i shërbimeve publike duke përshirë, por pa 

u kufizuar, kompaninë që furnizon me korent, gaz natyror, ujë ose shërbime 
telefonike, nuk mund ta ndryshoj, refuzoj apo ndërpres shërbimin e tillë ndaj 
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pasurisë për shkak të procedurës së falimentimit edhe nëse debitori nuk ka bërë 
pagesën për shërbime para procedurës së falimentimit, por administratori do të 
bëj pagesën për shërbimet e ofruara pas datës së paraqitjes së kërkesës.  

37.2. Me kërkesë të kompanisë publike, debitori do të vendos depozitën e sigurimit në 
bankën komerciale si kushtëzim i detyrimit të kompanisë publike për të 
vazhduar ofrimin e shërbimeve gjatë procedurës së falimentimit. Çdo depozitë e 
tillë nuk do të kërkohet në një shumë më të madhe se sa shpenzimi i shërbimeve 
të ofruara debitorit gjatë muajit drejtpërdrejt para datës së paraqitjes së kërkesës.  

 
Neni 38 

Detyrimi i debitorit për bashkëpunim 
 
Debitori detyrohet të bashkëpunojë me administratorin dhe do t’i bëjë të mundshëm 
shikimin dhe informimin lidhur me aktivitetet dhe burimet e tij, duke përfshirë të gjitha 
informatat lidhur me të gjitha shpenzimet dhe bartjet apo tjetërsimet e pasurisë të bëra 
brenda një (1) viti para datës së paraqitjes së kërkesës, dhe të gjitha pagesat, transferet 
ose veprimet e biznesit të bëra me anëtarët e menaxhmentit të debitorit, organin 
drejtues, anëtarët e familjes, ose punëtorët e brendshëm.. 
 

Neni 39 
Tretmani i kontratave të papërmbushura 

 
39.1. Administratori mund të refuzojë ose të pranoj secilën kontratë, duke përfshirë 

ato për qiradhënien e pasurive të paluajtshme, kur të dy palët nuk e kanë 
përmbushur kontratën.  

39.2. Procedurat për refuzimin apo pranimin e kontratave do të përcaktohet me 
rregullat e ekzekutimit.  

 
Neni 40 

Sigurimi i shërbimeve profesionale ose personale 
 
40.1. Administratori mund të marr vendim që të lidhë kontratën sipas të cilës debitori 

është i detyruar të ofroj shërbime personale që kërkojnë kualifikime 
profesionale, aftësi të rrallë ose talent, të paraparë me ligj vetëm kur pala tjetër 
kontraktuese pajtohet me shkrim të pranoj përmbarimin zëvendësues nga 
administratori ose një përfaqësues i autorizuar, dhe kur ky i fundit posedon të 
gjitha kualifikimet e domosdoshme për kryerjen e shërbimeve të tilla.  

40.2. Kur administratori dështon në kryerjen e shërbimeve të parapara në nenin 40, 
paragrafin 1, ose kur pala tjetër në kontratë nuk pajtohet të pranoj përmbarimin 
zëvendësues, pala tjetër në kontratë mund të parashtrojë kërkesë për 
dëmshpërblim.  

 
Neni 41 

Marrja e kredisë 
 
41.1. Kur ndërmarrja e debitorit vazhdon të operoj dhe ekziston qëllimi për 

riorganizim, administratori mund të marr mbi vete borxhin e pasiguruar gjatë 
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rrjedhës normale të veprimtarive afariste të debitorit pa marrjen e miratimit nga 
gjykata. Kredia e tillë konsiderohet shpenzim administrativ sipas paragrafit (b) 
(4) të nenit 65 të këtij ligji.  

41.2. Administratori mund të marr kredi jashtë veprimtarive të zakonshme afariste të 
debitorit me kusht që kredia nga neni 41, paragrafi 1 i këtij ligji është 
jodisponibile dhe kreditorët kanë dhënë pëlqimin e duhur për një marrëveshje të 
tillë. Procedurat e miratimit nga gjykata te një marrëveshje të tillë dhe statusi i 
pr të kredive të tilla do të përcaktohen me rregullat e zbatimit.  

 
Kreu 6 

Paraqitja e kërkesave 
 

Neni 42 
Regjistrimi i kërkesës 

 
42.1. Të gjitha kërkesat e paraqitura për përfshirje në procedurën e falimentimit 

rregullohen me këtë nen dhe në rregullat e zbatimit.  
42.2. Çdo provë e kërkesës do të paraqitet me shkrim në gjykatë jo më vonë se 

gjashtëdhjetë (60) ditë pas pranimit të rastit.  
42.3. Kërkesat e paraqitura më parë gjatë procesit zyrtar të regjistrimit të kërkesave 

konsiderohen valide nëse informacionet e përmbajtura në to në pjesën më të 
madhe përputhen me informacionin e kërkuar me këtë ligj ose me rregullat e 
zbatimit. Parashtruesit e kërkesave të tilla mund t’i ripërtërijnë kërkesat e tyre 
duke i paraqitur ato sipas këtij ligji dhe rregullave të zbatimit.  

42.4. Minimumi i informacionit të kërkuar për provën e kërkesës, procedurat për 
pranim dhe regjistrim në gjykatë, dhe krijimi i një regjistri të kërkesave do të 
përcaktohen me rregullat e ekzekutimit.  

 
Neni 43 

Llogaritja e kërkesës 
 
43.1. Kërkesa përfshinë borxhin kryesor dhe çdo kamatë të akumuluar në shkallën e 

përcaktuar me kontratë gjer në datën e paraqitjes së kërkesës. Kërkesat 
përfshijnë po ashtu shpenzimet e procedurës civile dhe atë të përmbarimit gjer 
në datën e pranimit të rastit, nëse kështu parashihet me kontratën e lidhur midis 
palëve. Kërkesat përfshinë edhe pagesën tjetër e cila është parashikuar me 
kushtet e kontratës. Kërkesat zvogëlohen gjer në masën që ankuesi e ka realizuar 
kërkesën e tij nga palët përgjegjëse për borxhet e debitorit.  

43.2. Procedurat për llogaritjen e kërkesave do të përcaktohen me rregullat e zbatimit.  
 

Neni 44 
Kamata dhe maturiteti 

 
44.1. Kamata, kamatat ndëshkuese dhe ngarkesat e ngjashme do të pushojnë të ngritën 

për të gjitha kërkesat e pasiguruara pas datës së paraqitjes së kërkesës.  
44.2. Kamatat e kontraktuara para mospërmbushjes do të vazhdojnë të rriten ndaj 

kërkesave gjer në shkallën e vlerës së pasurisë së siguruar dhe jo më tepër.  
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44.3. Pa cenuar nenet 44, paragrafi 1, dhe nenin 44, paragrafi 2, interesat do të ngritën 
pas datës së paraqitjes së kërkesës nëse ka fonde disponibile për pagesat pas 
përmbushjes së të gjitha kërkesave tjera sipas paragrafëve (a) deri (e) të nenit 65 
të këtij ligji.  

44.4. Kërkesat ende të pa arritura do të konsiderohen të arritura që nga data e pranimit 
të rastit me qëllim paraqitjeje të provës së kërkesës.  

 
Neni 45 

Kërkesat e kushtëzuara 
 
Fondet nga pasuria në falimentim do të vihen mënjanë për përmbushjen e kërkesave të 
paparashikuara ose të kushtëzuara nëse në mënyrë të arsyeshme duket se ka mundësi 
që kërkesat e tilla do të jenë të vlefshme. Procedurat për ndarjen dhe shpërndarjen e 
këtyre fondeve do të përcaktohen me rregullat e zbatimit. 
 

Neni 46 
Kërkesat e siguruara 

 
46.1. Kur të ardhurat e krijuara, ose që vlerësohet se do të krijohen, nga shitja ose 

bartja e pronësisë së siguruar, janë të pamjaftueshme për përmbushjen e plotë të 
kërkesës përkatëse të siguruar, pjesa që vlerësohet se mbetet e papërmbushur do 
të konsiderohet kërkesë e pasiguruar.  

46.2. Vlera e pjesës së siguruar do të vlerësohet nga kreditori në provën e kërkesës së 
kreditorit. Kjo vlerë do të shqyrtohet saktë me qëllim të votimit për secilin plan 
të propozuar të riorganizimit.  

 
Neni 47 

Vlefshmëria e kërkesave 
 
47.1. Administratori do të marr një ekzemplar të regjistrit të kërkesës nga gjykata jo 

më vonë se dhjetë (10) ditë pas datës së fundit të kërkesës.  
47.2. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së fundit të kërkesave, administratori 

do të shqyrtoj vlefshmërinë, vazhdimin dhe prioritetin e kërkesave të paraqitura 
kundër debitorit, dhe të çdo pengu të plotë përkatës ose hipoteke të regjistruar, 
dhe do të paraqes kundërshtim kur ka arsye të duhura për këtë.  

47.3. Pengjet apo hipotekat do të jenë të vlefshme kur ato janë të plota ose të 
regjistruara në pajtim me ligjin e zbatueshëm.  

47.4. Të gjitha kërkesat e paraqitura para datës së fundit të paraqitjes do të 
konsiderohen të vlefshme dhe të pranuara kur nuk është paraqitur kundërshtim 
në gjykatë jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së fundit të kërkesave.  

47.5. Regjistri i kërkesave do t’i vihet në dispozicion për inspektim debitorit, çdo 
kreditori ose çdo pale të interesuar. Nëse regjistri i kërkesave është në 
përkujdesje te administratorit, për çdo kreditor ose palë të interesuar do të behën 
marrëveshje të përshtatshme për shikimin apo fotokopjimin e regjistrit gjatë 
orarit zyrtar të punës.  

47.6. Nëse brenda afatit është bërë kundërshtim ndaj provës së kërkesës, gjykata do ta 
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njoftoj kreditorin e prekur me kundërshtim dhe do të caktoj seancën gjyqësore 
që do të mbahet jo më vonë se shtatë (7) ditë pas paraqitjes së kundërshtimit. 
Gjykata do të bie vendim jo më vonë se dy ditë (2) pas mbajtjes së seancës. 
Nëse nuk merret vendim brenda afatit ligjor, konsiderohet se kundërshtimi është 
hedhur poshtë dhe kërkesa është pranuar.  

 
Neni 48 

Lista përfundimtare e kërkesave 
 
48.1. Jo më vonë se dhjetë (10) ditë pas zgjidhjes së të gjitha kundërshtimeve të 

kërkesave, administratori do të përpiloj dhe dërgoj gjykatës listën përfundimtare 
të kërkesave, duke treguar shumën dhe statusin e tyre në pajtim me kategoritë e 
paraqitura në nenin 66 të këtij ligji.  

48.2. Lista përfundimtare e kërkesave do t’i dërgohet debitorit dhe bordit të 
kreditorëve, ose, nëse nuk ka bord të formuar, lista e kërkesave do t’i dërgohet 
kreditorëve që posedojnë dhjetë (10) kërkesat më të mëdha të pasiguruara.  

 
Neni 49 

Kompensimi i kërkesave 
 
49.1. Kompensimi i ndërsjellë i kërkesave në mes të debitorit dhe kreditorit lejohet 

vetëm gjer në shkallën e paraparë me këtë nen.  
49.2. Kërkesat e ndërsjella kur të dyja ishin në fuqi brenda gjashtë (6) muajve para 

datës së paraqitjes së kërkesës do to kompensohen dhe nuk do t’i nënshtrohen 
përfshirjes në pasurinë e falimentimit ose procesit të regjistrimit të kërkesave, 
me kusht që njoftimi me shkrim i kompensimit të anasjelltë t’i dërgohet gjykatës 
para datës së fundit të kërkesave.  

49.3. Kërkesat që janë paraqitur para datës së dërgimit të kërkesës nuk do të 
kompensohen kundër kërkesave që janë paraqitur pas datës së paraqitjes së 
kërkesës.  

 
Kreu 7 

Veprimet e anulimit 
 

Neni 50 
Anulimi i bartjeve të caktuara 

 
50.1. Gjykata mund të anuloj transferet e debitorit të bëra gjatë një viti paraprak 

përpara datës së parashtrimit të kërkesës dhe transfereve të bëra pas datës së 
parashtrimit të kërkesës kur vërtetohet se bartjet e tilla:  
a) ishin bërë nën vlerën e drejtë;  
b) kanë zvogëluar aktivet e përgjithshme të pasurisë së debitorit;  
c) ishin ndërmarrë me qëllim të dëmtimit të interesave të kreditorëve;  
d) kanë ndodhur pas datës së paraqitjes së kërkesës por para emërimit të 

administratorit.  
50.2.  “Transferi” në kuptim të këtij neni do të përfshij çdo mënyrë, të drejtpërdrejt 
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apo tërthorazi, të tjetërsimit, shitjes, këmbimit, dhurimit, derdhjes së mjeteve, 
disponimit, dhënies së pengut ose hipotekës, ose të drejtat tjera.  

50.3. Procedurat për anulimin e transfereve do të përcaktohen me rregullat e zbatimit. 
Procedurat e tilla do të marrin parasysh interesat e pasurisë dhe nevojën e 
trajtimit të drejtë të kreditorëve me:  
a) të drejtat e cesionistëve me mirëbesim të aktiveve, dhe të drejtat kundrejt 

pasurisë; dhe  
b) nevojën e ruajtjes së një sigurie të mjaftueshme në transaksionet komerciale.  

 
Kreu 8 

Riorganizimi 
 

Neni 51 
Plani i riorganizimit 

 
51.1. Çdo propozim për debitorin, që nuk kërkon likuidimin e menjëhershëm nga 

administratori do t’i nënshtrohet dispozitave të këtij kreu.  
51.2. Çdo propozim i llojit të përshkruar në nenin 51, paragrafin 1, do të formulohet 

në dokument me shkrim i njohur si “plani i riorganizimit”.  
51.3. Plan për riorganizim mund të paraqet debitori, administratori, kreditorët që 

posedojnë së paku tridhjetë përqind (30 %) të kërkesave të siguruara, kreditorët 
që posedojnë së paku tridhjetë përqind (30 %) të kërkesave të pasiguruara, ose 
personat që posedojnë së paku tridhjetë përqind (30 %) të kapitalit në pronësinë 
e debitorit qoftë në formë të aksioneve, ose të ngjashme.  

51.4. Plani i riorganizimit do t’i dërgohet gjykatës për aprovim jo më vonë se 
gjashtëdhjetë (60) ditë pas datës së pranimit të rastit. Afati i fundit për dërgimin 
e planit mund të zgjatet nga gjykata, kur ekzistojnë rrethana të përshtatshme, 
edhe për tridhjetë (30) ditë plotësuese. Çdo afat i fundit përtej nëntëdhjetë (90) 
ditësh mund të zgjatet vetëm me pajtimin njëzëri të kreditoreve të siguruar dhe 
bordit të kreditoreve ose, nëse nuk ka bord të kreditoreve, të kreditoreve që 
posedojnë dhjetë (10) ankesat më të mëdha të pasiguruara.  

51.5. Shpenzimet lidhur me formulimin dhe dërgimin e planit për riorganizim, të 
propozuar jo nga administratori ose debitori, do mbulohen nga pala propozuese. 
Shpenzimet në lidhje me formulimin dhe dërgimin e planit për riorganizim të 
propozuar nga administratori ose debitori do të bartën nga pasuria, dhe do të 
klasifikohen në përputhje me paragrafin (b) (5) të nenit 66 të këtij ligji.  

 
Neni 52 

Metodat e riorganizimit 
 
Metodat e riorganizimit do të përcaktohen me rregullat e zbatimit. 
 

Neni 53 
Zbulimi i përshtatshëm 

 
53.1. Plani i riorganizimit do të përmbaj informacion të mjaftueshëm për t’i lejuar një 

personi të bëj një zgjedhje të bazuar mbi votimin apo jo në favor të planit.  
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53.2. Pa cenuar dispozitat tjera të këtij kreu, të paktën, plani do të paraqet me një 
gjuhë mjaft të kuptueshme nga njeriu i zakonshëm, të kuptoj si do të 
përmbushën kërkesat, çfarë shume do të shpërndahet dhe kur.  

 
Neni 54 

Përmbajtja e planit të riorganizimit 
 
54.1. Plani i riorganizimit do të përmban:  

a) një paraqitje të shkurtër të përgjithshme të veprimtarisë biznesore të 
debitorit dhe rrethanat që shpijnë në vështirësinë financiare, të gjatë jo më 
shumë se dy (2) faqe;  

b) përshkrimin e metodave dhe mjeteve për realizimin e planit, duke dhënë 
hollësi mbi masat që parashikohet të merren, me mjaft hollësira se si do të 
realizohej plani, duke përfshirë secilin projekt financiar në të cilin bazohet 
mundësia e realizimit të planit;  

c) diskutimin e shkurtër të shumës së të hollave që ka të ngjarë të jetë në 
disponim për kreditoret, sikur ndërmarrja e debitorit të ishte likuiduar në 
vend se të riorganizohej siç propozohet në plan dhe përshkrimin se si do të 
shpërndaheshin ato të holla;  

d) deklaratën se çfarë shume e të hollave ose e pronësisë është propozuar të 
bartet për përmbushjen e plotë apo të pjesshme të ankesave sipas kategorisë 
të kreditoreve, si dhe procedurat për realizimin e kërkesave dhe 
kohëzgjatjen për pagesat e tilla;  

e) përshkrimin e procedurave që do të përdoren për shitjen e çdo aktivi, duke 
përshkruar cilat aktive do të shiten, qoftë me vazhdimin ose jo të pengut ose 
hipotekës, dhe përdorimin e parashikuar të fitimeve nga shitjet e tilla;  

f) deklarimin e periudhave kohore për realizimin e planit, dhe afatin e zbatimit 
të komponentëve kryesore të planit;  

g) deklarimin se kush do të jetë menaxhmenti dhe sa do të jetë kompensimi i 
tyre;  

h) deklarimin se për çfarë do të shfrytëzohen specialistet e punësuar dhe çfarë 
do të jetë kompensimi i tyre, si dhe çfarë kompensimi do të jetë për 
administratorin;  

i) datën kur plani do të hynte në fuqi.  
54.2. Me qëllim të votimit dhe shpërndarjes së aktiveve, me plan të riorganizimit 

kreditorët mund të ndahen në dy ose me shumë kategori, me kusht që kërkesat e 
të gjithë kreditorëve të asaj kategorie duhet të jenë kryesisht të kategorisë së 
ngjashme. Kërkesat e siguruara dhe të pasiguruara nuk mund të jenë në të 
njëjtën kategori. Kërkesat e siguruara mund të jenë të klasifikuara bashkë vetëm 
nëse ato janë në të njëjtin kolateral dhe kanë të njëjtin prioritet.  

54.3. Në çdo plan të riorganizimit, asnjë kategori e prioritetit më të ulët nuk do të 
marrë asnjë shpërndarje ose të ketë asnjë të drejtë derisa të gjitha kategoritë e 
prioritetit më të lartë të jenë përmbushur qoftë plotësisht apo të kenë votuar në 
favor të planit.  

54.4. Në çdo plan të riorganizimit, asnjë anëtar i kategorisë së prioritetit më të lartë 
nuk do të marrë shpërndarje që tejkalon përmbushjen e plotë të kërkesave të tyre 
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derisa të gjitha kategoritë më të ulëta të jenë përmbushur qoftë plotësisht ose të 
jenë pajtuar ose te kenë votuar në favor të planit.  

 
Neni 55 

Seanca e planit te riorganizimit 
 
Gjykata do të caktoj seancën për shqyrtimin e planit dhe votimin nga kreditorët jo më 
vonë se tridhjetë (30) ditë pas paraqitjes së planit. Procedurat për seancat e tilla do të 
përcaktohen me rregullat e zbatimit. 
 

Neni 56 
Votimi dhe konfirmimi 

 
56.1. Kreditorët e siguruar dhe të pasiguruar me kërkesa të vlefshme kanë të drejtë 

vote.  
56.2. Votimi mund të behët personalisht në seancë ose me postë elektronike ose 

dorëzim në dorë para seancës.  
56.3. Kur votimi është bërë para seancës, të gjitha fletë votimet do të nënshkruhen, në 

rastin e personit juridik nga një person i autorizuar. Gjykata mund të parasheh 
procedurat për verifikimin e nënshkrimeve. Me qëllim të numërimit, fletë votimi 
do të pranohet në gjykatë së paku dy (2) ditë para seancës.  

56.4. Nëse për votim paraqiten më shumë se një plan i riorganizimit, atëherë votimi 
mbi të gjitha planet e paraqitura do të behët në të njëjtën seancë.  

56.5. Para fillimit të votimit, gjykata do t’i informoj gjithë të pranishmit në seancë për 
rezultatet e votimit të marra para fillimit të seancës.  

56.6. Kategoria e kreditoreve e pranon planin nëse shumica e thjeshtë nga shuma e 
kërkesave në atë kategori për të cilën votat janë numëruar voton në favor të 
planit. Kërkesat për të cilat votat nuk janë hedhur nuk do të merren parasysh në 
vendosjen se kategoria e ka pranuar apo refuzuar planin.  

56.7. Kategoria kërkesat e të cilës duhet të përmbushën plotësisht në kohën e hyrjes 
në fuqi do të konsiderohet se kanë pranuar planin.  

56.8. Plani do të konfirmohet nëse të gjitha kategoritë e kreditorëve me të drejtë vote 
për planin e pranojnë atë.  

56.9. Nëse më shumë se një (1) plan i propozuar është i pranueshëm për konfirmim 
sipas këtij neni, në këtë rast gjykata do të vërtetoj se cilin plan të konfirmoj 
bazuar në preferencën e shprehur të kreditorëve.  

56.10. Seanca nuk do të zgjas më shumë një (1) ditë, përveç nëse kreditorët e siguruar 
dhe të pasiguruar të pranishëm votojnë për zgjatjen e tillë, dhe kjo zgjatje pastaj 
miratohet nga gjykata.  

 
Neni 57 

Pasojat e konfirmimit 
 
57.1. Pas konfirmimit të planit, të gjitha kërkesat dhe të drejtat e kreditoreve dhe 

palëve tjera të interesuara dhe detyrimet e debitorit të specifikuara me plan, 
riformulohen dhe rregullohen sipas kushteve të theksuara në plan. Plani i 
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konfirmuar do të konsiderohet kontratë e re për përmbushjen e kërkesave të 
paraqitura në të.  

57.2. Pas konfirmimit të planit, pasuria shuhet dhe e gjithë prona i rikthehet debitorit 
të riorganizuar.  

57.3. Veprimet e debitorit do të përshtatën dhe të përkojnë me dispozitat e planit të 
konfirmuar.  

57.4. Menaxhmenti i debitorit ashtu si përcaktohet në plan, do të ndërmarr të gjitha 
masat e parapara me planin e konfirmuar.  

57.5. Administratori do të mbikëqyr përputhjen me dispozitat e planit.  
57.6. Në rastet kur debitori është ortakëri me përgjegjësi të pakufizuar ose ortakëri me 

përgjegjësi të kufizuar, ky nen në asnjë mënyrë nuk do t’i kufizoj të drejtat e 
kreditorëve të kërkojnë përmbushjen e kërkesave të tyre ndaj pjesëmarrësve me 
përgjegjësi të pakufizuar të debitorit për pjesën e kërkesave të tyre të pajtuara 
me konfirmimin e planit për riorganizim. 

 
Neni 58 

Shkelja e planit të konfirmuar 
 
58.1. Pas dështimit të debitorit që t’i përmbahet dispozitave të planit të konfirmuar, 

çdo kreditor ose palë tjetër e prekur mund t’i paraqet gjykatës njoftim mbi 
shkeljen e planit të konfirmuar. Gjykata do t’ia dërgoj njoftimin debitorit dhe 
administratorit jo më vonë se pesë (5) ditë pas pranimit të njoftimit, dhe cakton 
seancën mbi këtë çështje jo më vonë se dhjetë (10) ditë pas paraqitjes së 
njoftimit.  

58.2. Pas konstatimit se shkelja e planit ka ndodhur, gjykata:  
a) do të nxjerr vendim duke urdhëruar që shkelja të evitohet në periudhën 

kohore të përcaktuar qartë nga gjykata, pas dështimit të cilës rasti mund të 
shndërrohet në likuidim;  

b) do të nxjerr vendim me të cilin rasti shndërrohet në likuidim;  
c) do t’i lejon debitorit të paraqet amendamentet e planit, miratimi i të cilave 

do të rregullohet me kushtet e aprovimit të planit sipas këtij ligji:  
d) nxjerr cilindo vendim tjetër për evitimin e shkeljes konform këtij ligji, ligjit 

tjetër të zbatueshëm.  
 

Neni 59 
Shndërrimi në likuidim 

 
59.1. Gjykata do të nxjerr vendim për fillimin e likuidimit në pajtim me kreun 9 të 

këtij ligji;  
a) kur nuk është paraqitur asnjë plan brenda kohës së paraparë në nenin 51, 

paragrafin 4, të këtij ligji;  
b) kur nuk është konfirmuar asnjë plan pas përfundimit të seancës mbajtur në 

bazë të nenit 55 të këtij ligji;  
c) kur debitori nuk vepron në përputhje me kërkesat e planit të konfirmuar dhe 

asnjë mjet i përshtatshëm nuk është propozuar konform nenit 58 të këtij 
ligji;  
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d) kur debitori nuk paraqet brenda afatit deklarimin e qëllimit për riorganizim 
konform nenit 15 të këtij ligji;  

e) kur debitori nuk bashkëpunon me administratorin ose bordin e kreditorëve, 
në përgjigje të kërkesave të arsyeshme për informim;  

f) kur debitori nuk ju përmbahet vendimeve të gjykatës; ose  
g) kur debitori kërkon që likuidimi të filloj dhe nuk ka plan konkurrues të 

propozuar nga pala tjetër.  
59.2. Shndërrimi i procedurave në likuidim sipas këtij neni do të shkakton heqjen e 

moratoriumit mbi të drejtat e kreditoreve të siguruar për ushtrimin e të drejtave 
të tyre në pronën e siguruar.  

 
Kreu 9 

Likuidimi 
 

Neni 60 
Shitja e pasurisë 

 
60.1. Nëse nuk parashihet ndryshe në këtë nen, shitja e cilësdo ose gjithë pronësisë së 

pasurisë do të zhvillohet nga administratori, ose nga i emëruari i tij apo eksperti 
i punësuar nën mbikëqyrjen e plotë të administratorit, konform dispozitave të 
cekura në këtë kreu.  

60.2. Shitjet do të behën me ankand ose me negociata të drejtpërdrejta përveç nëse 
gjykata lejon tjetër metodë.  

60.3. Ku procedurat e likuidimit kanë filluar si rezultat i shndërrimit nga procedurat e 
rehabilitimit, administratori do të ketë të drejtë të shes pronësinë e siguruar 
vetëm me pajtimin me shkrim të kreditorit ankesa e të cilit është e siguruar me 
pronësi.  

60.4. Në lidhje me procedurat e likuidimit të filluara drejtpërdrejt, administratori do të 
ketë të drejtë ekskluzive te shitjes së pronës së siguruar të paluajtshme gjatë 
periudhës kohore pas datës së pranimit të rastit që nuk kalon nëntëdhjetë (90) 
ditë), dhe për pronën e siguruar të luajtshme për periudhën kohore që nuk kalon 
gjashtëdhjetë (60) ditë. Si pasojë, ndërprerja e moratoriumit në të drejtat e 
kreditorëve të siguruar për ushtrimin e të drejtave të tyre mbi pronësinë e 
siguruar e përmbajtur në nenin 33, do të hiqet pa qenë nevoja për vendim 
gjykate. Shitja e pronës së siguruar nga administratori pas heqjes së 
moratoriumit do të ndodhë vetëm pas pajtimit me shkrim të kreditorit kërkesa e 
të cilit është e siguruar me pronë.  

60.5. Procedurat e shitjes do të përcaktohen me rregullat e zbatimit.  
 

Neni 61 
Braktisja 

 
Me aprovimin e gjykatës, administratori mund të braktis pronën që është e një vlere të 
parëndësishme ose është barrë e rëndë për pasurinë. Pas braktisjes, prona pushon se 
qeni pjesë e pasurisë dhe kreditorët e siguruar mund të realizojnë me detyrim të drejtat 
e tyre ndaj pronës në përputhje me ligjin e zbatueshëm. Njoftimi dhe mundësia për të 
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kundërshtuar braktisjen do te rregullohen me procedurat e përcaktuara të shitjes me 
negociata të drejtpërdrejta. Braktisja do të ketë efekt pas regjistrimit të vendimit 
gjyqësor mbi miratimin e braktisjes. 
 

Neni 62 
Shitja e jashtëzakonshme e pronës 

 
Pa cenuar nenin 60 të këtij ligji dhe rregullat zbatuese:: 

a) Kur mallrat që prishen shpejt propozohet të shitën, administratori do ta 
njoftoj gjykatën njëanshëm ex parte me “Njoftim Urgjent të Shitjes së 
Propozuar të Mallrave që Prishen Shpejt”. Gjykata do t’i përgjigjet 
administratorit jo më vonë se dy (2) ditë të plota pas paraqitjes. Nëse 
gjykata nuk nxjerr vendim për shtyrjen e shitjes së propozuar brenda dy (2) 
ditësh, administratori mund të filloj shitjen.  

b) Kur pronësia, ku mirëmbajtja e pronës ka shpenzime të mëdha, propozohet 
të shitet, administratori do ta informoj gjykatën njëanshëm ex parte me 
“Njoftimin Urgjent të Shitjes së Mallrave që Prishen Shpejt”. Gjykata do t’i 
përgjigjet në njoftimin e administratorit jo më vonë se pesë (5) ditë pas 
paraqitjes. Nëse gjykata nuk nxjerr vendim për shtyrjen e shitjes së 
propozuar brenda pesë (5) ditësh, administratori mund të filloj shitjen. 

 
Neni 63 

Të Ardhurat nga shitja ose përdorimi i pronës 
 
Fitimet e marra nga shitja ose shfrytëzimi i pronësisë së pasurisë janë po ashtu pronësi 
e pasurisë dhe do të mbrohen dhe llogariten nga administratori. Çdo e drejtë në fitimet 
e tilla që del nga pengu, peng ndalja, hipoteka, ose interesi tjetër i siguruar do të 
respektohet në pajtim me 
ligjin e zbatueshëm. 
 

Neni 64 
Shpenzimet e shitjes 

 
64.1. Fitimet nga shitja e pronësisë që nuk i nënshtrohen interesit të siguruar së pari 

do të përdoren për mbulimin e shpenzimeve të shitjes, pastaj fondet e mbetura 
do të shpërndahen konform nenit 65 të këtij ligji.  

64.2. Fitimet nga shitja e pronësisë që i nënshtrohet interesit të siguruar së pari do të 
përdoren për mbulimin e shpenzimeve të shitjes, pastaj për përmbushjen e 
ankesave të siguruara konform prioritetit të tyre sipas ligjit të zbatueshëm. 
Fondet e mbetura do të shpërndahen në bazë të nenit 65 të këtij ligji.  

 
Neni 65 

Caktimi i prioriteteve 
 
65.1. Kërkesat e kreditoreve do të përmbushen sipas kategorisë së rendit vijues në të 

gjitha rastet e likuidimit:  
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a) Kërkesat e siguruara, pa shpenzimet e arsyeshme të shitjes konform nenit 
64, paragrafi 2;  

b) Kërkesat prioritare, duke përfshirë:  
1) shpenzimet gjyqësore;  
2) shpenzimet e administratorit;  
3) shpërblimi i administratorit;  
4) shpenzimet administrative të duhura për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e 

pasurisë, duke përfshirë shpenzimet për shkak të veprimit të 
vazhdueshëm të debitorit pas datës së paraqitjes së kërkesës;  

5) shpenzimet e riorganizimit (ne rastet e riorganizimit);  
6) financimit të riorganizimit dhe kredisë (në rastet e dështimit të 

riorganizimit);  
7) pagesat dhe shpenzimet e personelit gjatë kohës së administrimit të 

rastit; dhe  
8) shpenzimet e bordit të kreditoreve.  

c) Kërkesat e preferuara, për nëpunësit e papaguar para-kërkesave, mëditjet 
(kufizuar në dy muaj të ardhura personale ose mëditje për person);  

d) Kërkesat e pasiguruara, duke përfshirë kërkesat për pagat që nuk i 
nënshtrohen tretmanit të prioritetit të lartë; dhe  

e) Kërkesat e pronarëve të debitorit, aksionareve, anëtarëve themelues, 
pjesëmarrësve.  

65.2. Në çdo kategori, kërkesat e siguruara do të përmbushen në pajtim me prioritetet 
e tyre në bazë të ligjit të aplikueshëm dhe kërkesat e pasiguruara do të 
përmbushen në bazë pro-rata.  

 
Neni 66 

Përmbushja e kërkesave 
 
66.1. Kërkesat do të përmbushen me rendin e prioritetit sipas kategorisë të paraqitur 

në nenin 65 të këtij ligji.  
66.2. Përmbushja e kërkesave që i takojnë kategorisë pasuese të prioritetit më të ulët 

mund të filloj vetëm pas përmbushjes së plotë dhe të gjithë kërkesave të 
kategorisë paraprake më të lartë të prioritetit.  

66.3. Kur burimet janë të pamjaftueshme për përmbushjen e të gjitha kërkesave të 
kategorisë së caktuar, kërkesat e asaj kategorie do të përmbushen në përpjesëtim 
me shumën e çdo kërkesës.  

66.4. Procedurat e pagimit të kërkesave do të përcaktohen me rregullat e zbatimit.  
 

Neni 67 
Kërkesat e paraqitura më vonesë 

 
Kur ka arsyetim të mjaftueshëm për paraqitjen me vonesë, kërkesat e paraqitura pas 
afatit të ankesës mund të përmbushen pas plotësimit të të gjitha kërkesave të paraqitura 
me kohë. 
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Neni 68 
Fondet rezervë 

 
Fondet ose pronësia tjetër mund të vihen mënjanë në një fond të veçantë në gjykatë, 
ose të vendosen të një përfaqësues ligjor apo kujdestar për përmbushjen e: 

a) kërkesave që janë kontestuese dhe që nuk janë zgjidhur akoma nga gjykata;  
b) kërkesave për shumat që i nënshtrohen pagesave ose riblerjes kur kërkohet 

të paraqiten dokumente, çertifikatë interesi dhe dividendi, sikurse janë letrat 
me vlerë të konvertueshme, mbajtësit e obligacioneve ose instrumenteve të 
ngjashme;  

c) shpenzimeve te ardhshme në lidhje më mirëmbajtjen e pronësisë së caktuar;  
d) kërkesave të ardhshme që sigurisht do të dalin por të pasigurta në kohën e 

shpërndarjes së propozuar ose konfirmimit të planit.  
 

Kreu 10 
Mbyllja e rastit 

 
Neni 69 

Raporti përfundimtar 
 
69.1. Pas përmbushjes së planit në rastin e riorganizimit, ose pagimit të kërkesave 

konform shpërndarjes së propozuar të miratuar në rast të likuidimit, 
administratori do t’i paraqet raportin përfundimtar gjykatës.  

69.2. Përmbajtja e raportit përfundimtar, shpërndarja e tij, dhe procedurat për 
zgjidhjen e kundërshtimeve do të përcaktohen me rregullat e zbatimit.  

 
Neni 70 

Mbyllja e rastit 
 
70.1. Në likuidim, pasi shpërndarja të jetë plotësuar ose në pjesën më të madhe 

realizuar dhe aprovimit nga gjykata të raportit përfundimtar, administratori do t’i 
paraqet gjykatës kërkesën për mbylljen e rastit. Në riorganizim, pasi dispozitat e 
planit të jenë zbatuar ose në pjesën më të madhe realizuar dhe pasi gjykata të 
ketë aprovuar raportin përfundimtar, gjykata do ta mbyll rastin pas kërkesës nga 
administratori ose propozuesi i planit.  

70.2. Me kërkesë të administratorit, në çdo fazë të procedurës, kur vërtetohet se 
resurset nga pasuria janë të pamjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve të 
kërkesave prioritare siç parashihet me nenin 65 të këtij ligji, administratori mund 
të paraqet menjëherë raportin përfundimtar, dhe pas aprovimit të tij, gjykata do 
të nxjerr vendim mbi mbylljen e rastit.  

70.3. Me kërkesë të administratorit, kur asnjë kreditor nuk ka paraqitur kërkesë brenda 
afatit të përcaktuar me nenin 42 të këtij ligji, administratori mundet menjëherë të 
paraqet raportin përfundimtar, dhe pas aprovimit të tij, gjykata do të nxjerr 
vendim për mbylljen e rastit.  
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Neni 71 
Pasojat e mbylljes së rastit 

 
71.1. Në likuidim, pas mbylljes së rastit, debitori në pikëpamje ligjore do të 

konsiderohet i shpërbërë. Gjykata do të nxjerr njoftim mbi mbylljen e rastit dhe 
përfundimin jo më vonë se pesë (5) ditë pas mbylljes së rastit. Gjykata mund të 
nxjerr po ashtu vendim për heqjen e emrit të kompanisë së shpërbërë nga 
regjistri aktiv i bizneseve.  

71.2. Në rastin e riorganizimit, pas mbylljes së rastit debitori do të konsiderohet 
financiarisht i rimëkëmbur dhe mund të vazhdoj veprimtarinë e tij biznesore pa 
kufizim të mëtejshëm apo mbikëqyrje.  

 
Neni 72 

Shlyerja e borxheve 
 
72.1. Pas mbylljes së rastit, të gjitha borxhet e papaguara nga debitori që rrjedhin para 

datës së kërkesës shuhen në bazë të ligjit dhe çdo veprim për arkëtimin e 
borxheve të tilla të shuara do të jetë i ndaluar, përveç kur gjykata mund të 
urdhëroj sa u përket borxheve që duhen kthyer në përputhje me planin e 
konfirmuar të riorganizimit që ende nuk janë përmbushur.  

72.2. Ky nen nuk do të ndikoj aspak në detyrimet që rrjedhin në pajtim me kontratën e 
dorëzanisë në mes të debitorit dhe palëve të treta, ose pjesëmarrësve me 
përgjegjësi të pakufizuar të debitorit në rastet kur debitori është shoqëri më 
përgjegjësi të pakufizuar ose shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.  

 
Neni 73 

Lirimi i administratorit 
 
73.1. Pas aprovimit të raportit përfundimtar, gjykata do të nxjerr vendim:  

a) për lirimin e administratorit nga detyrat e tij të mëtejme në lidhje me rastin, 
përveç për zbatimin nga administratori të shpërndarjeve përfundimtare që 
kanë ngelur ende të pa ekzekutuara;  

b) për aprovimin e pagimit përfundimtar të çdo takse administrative ose 
shpenzimi kur është e përshtatshme;  

c) për lirimin nga çdo dorëzani ose depozite të mbajtur për sigurimin e kryerjes 
së saktë të detyrave.  

73.2. Neni 74, paragrafi 1, aspak nuk do të kufizoj përgjegjësinë e administratorit për 
veprimet e tij të paligjshme as mangësitë gjatë kohës së shërbimit si administrator.  

 
Kreu 11 

Përgjegjësia civile dhe penale 
 

Neni 74 
Paraqitja e kërkesave të rreme dhe dokumenteve 

 
74.1. Kur debitori, anëtari i bordit të drejtorëve ose organi më i lartë drejtues i 

debitorit, një pronar, ose cilido person që vepron në emër të debitorit, paraqet 
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dokumente apo bën deponim me dokumentet e paraqitur në çështjen sipas këtij 
ligji që janë qëllimisht të rrejshme ose mashtruese, personi që bën paraqitjen e 
tillë apo kërkon të mbrohet me dokumente të tillë, do të dënohet me gjobë jo më 
shumë se pesë mijë (5,000) Euros për rast dhe mund të dënohet me burgim.  

74.2. Kur personi fizik ose juridik me vetëdije paraqet kërkesë të rrejshme ose 
dokumente të rreme apo bën deponim të rremë me dokumentin e paraqitur në 
gjykatë në çështjen sipas këtij ligji, personi apo personat që bëjnë paraqitje të 
tillë do të dënohet me gjobë jo më shumë se pesë mijë (5,000) Euros për rast dhe 
mund të dënohet me burgim.  

 
Neni 75 

Përgjegjësia e drejtorëve dhe zyrtarëve për deliktet civile kundër debitorit 
dhe pasurisë së tij 

 
75.1. Drejtorët apo zyrtarët e debitorit, ose personat që mbajnë pozita të ngjashme, do 

të kenë detyrim t’i kompensojnë kreditorët që mbesin të papaguar pas 
shpërndarjes së fitimeve nga likuidimi sipas rrethanave vijuese:  
a) kur debitori ka likuiduar veten sipas dispozitave tjera ndryshe nga ato të 

këtij ligji;  
b) kur zyrtari ose drejtori i tillë merr njoftim të vërtetë apo të saktë se vlera e të 

hyrave të pasurisë së debitorit ka rënë nën të dalurat e tij dhe nuk ndërmerr 
masa të arsyeshme për fillimin e rehabilitimit apo procedurat e likudimit 
sipas këtij ligji, ose rregullave të zbatimit, brenda tridhjetë (30) ditëve nga 
marrja e njoftimit të tillë.  

75.2. Drejtorët dhe zyrtarët e debitorit do të kenë detyrim të kompensojnë dëmin e 
shkaktuar pasurisë së debitorit si rezultat i transferit të pronësisë së bërë:  
a) para datës së paraqitjes së kërkesës kur transferi i tillë (i) është më i vogël se 

vlera e drejtë reale dhe (ii) ndodh kur drejtori apo zyrtari i tillë ka njoftim 
vërtetë apo të saktë se vlera e të hyrave të pasurisë së debitorit ka rënë nën 
të dalurat e tij; ose  

b) pas datës së paraqitjes së kërkesës duke bërë shkelje të nenit 28, paragrafit 
1, të këtij ligji.  

75.3. Në kuptim të këtij neni, njoftim i saktë do të thotë mundësi e arsyeshme që 
personalisht të çmoj rrethanat që shpien në secilën prej ndodhive të sipërpër-
mendura.  

75.4. Gjatë përcaktimit të shkallës së përgjegjësisë së drejtorit ose zyrtarit (apo 
personit të barasvlershëm) sipas këtij neni, gjykata do të shqyrtoj shkallën e 
kontrollit të drejtorit apo zyrtarit të tillë, dhe nivelin e përfshirjes së drejtorit apo 
zyrtarit të tillë në menaxhimin aktual të operacioneve të debitorit.  

 
Neni 76 

Betimi ose dëshmia e rreme 
 
Kur personi me dashje bën betim të rremë ose jep dëshmi të rremë në seancën 
gjyqësore ose gjatë procesit sipas këtij ligji ose rregullave të zbatimit, personi që bën 
paraqitje apo deponim të tillë do të gjobitet jo më shumë se pesë mijë (5,000) Euros për 
rast dhe mund të dënohet me burgim. 
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Neni 77 
Fshehja kriminale e pasurisë 

 
Çdo person që me dashje dhe me mashtrim bart, fsheh ose nuk dorëzon çdo pronësi ose 
dokument administratorit, ose personit që vepron në cilësinë e administratorit, ose 
gjykatës për t’ju shmangur proceseve dhe procedurave të këtij ligji, do të gjobitet jo më 
shumë se pesë mijë (5,000) Euros për rast dhe mund të dënohet me burgim. 
 

Neni 78 
Mitoja 

 
Çdo person që me dashje dhe me mashtrim jep, ofron, pranon ose provon të fitoj 
çfarëdo të holla, pronësi, shpërblim, kompensim, dhuratë, leverdi ose premtim të 
veprimit apo të mosveprimit me qëllim të fitimit të leverdisë ose përparësisë në 
çështjen sipas këtij ligji do të gjobitet jo më shumë se njëzet e pesë mijë (25,000) Euros 
për rast dhe mund të dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet. 
 

Neni 79 
Mospërfillja me qëllim e dispozitave të këtij ligji 

 
Mospërfillja me qëllim e dispozitave të këtij ligji mund të ndëshkohet me gjobë deri në 
pesë mijë (5,000) Euros për rast ose me burgim. 
 

Neni 80 
Shpërdorimi i pasurisë 

 
Kur debitori, administratori, personi që vepron në cilësinë e administratorit, ose personi 
i punësuar të punoj nën mbikëqyrjen e debitorit ose administratorit, me dashje vjedh, 
shpërdoron, shkatërron, përdhos, ose blen, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi, çdo 
dokument ose pronësi të pasurisë, për përdorim personal apo përdorim nga anëtarët e 
familjes së tij të afërt, do të gjobitet jo më shumë se njëzet e pesë mijë (25,000) Euros 
për rast dhe mund të dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet. 

 
Kreu 12 

Dispozitat përfundimtare 
 

Neni 81 
Ligji i zbatueshëm 

 
Me këtë ligj zëvendësohet çdo dispozitë e ligjit të zbatueshëm që nuk është në 
përputhje me të. 
 

Neni 82 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj do të hyj në fuqi nëntëdhjetë (90) ditë pasi të miratohet nga Kuvendi dhe 
shpallet nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. Palët mund të paraqesin 
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kërkesë në gjykatë, dhe gjykata mund të filloj gjykimin e kërkesave të tilla, nëntëdhjetë 
(90) ditë pas nxjerrjes së tij. 
 
14.04.2003 
UNMIK/REG/ 2003/7 
 
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. 02/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LIKUIDIMIN 
DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK NË FALIMENTIM 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në kreun 5.1 (a), (b) dhe 9.1.26 (a), të Kornizës Kushtetuese për 
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9, dt.15 
maj 2001), 
 
Duke pasur parasysh, se detyrimet tatimore të subjekteve juridike në falimentim pas 
shpenzimeve për likuidim janë njëra ndër kërkesat me prioritet për realizim dhe më 
qëllim të zbatimit të plotë të ligjit nr. 2003/4 i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 
2003/7 për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2003/4 
PËR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK 

NË FALIMENTIM 
 

Neni 1 
 
Neni 65.1 i Ligjit nr.2003/4 për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në 
falimentim ndryshohet dhe plotësohet si vijon: 

d) “Detyrimet tatimore të pashlyera deri në momentin e hapjes së procedurës së 
falimentimit. 

Pika ekzistuese (d) bëhet (e) ndërsa pika (e) bëhet (f), në tekstin e ligjit nr. 2003/4. 
 

Neni 2 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe Shpalljes nga 
përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/21 
06.05.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 40 / 15 TETOR 2008 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 694 

LIGJI Nr. 04/L-034 
PËR AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Statusi ligjor, qëllimet dhe përkufizimet ........................................................................................ 695 
Kreu II: Detyrat dhe kompetencat e agjencisë............................................................................................ 699 
Kreu III: Organizimi dhe menaxhimi ......................................................................................................... 705 
Kreu IV: Dispozitat financiare ................................................................................................................... 710 
Kreu V: Llogaridhënia ............................................................................................................................... 714 
Kreu VI: Zbatimi dhe zgjidhja e kontesteve............................................................................................... 715 
Kreu VII: Dispozitat përfundimtare ........................................................................................................... 717 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të nxjerrjes të legjislacionit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit i cili 
është në përputhje me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës; 
 
Duke pasur parasysh se rindërtimi dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës si dhe mirëqenia 
e qytetarëve të saj është më rëndësi jetike dhe kërkon administrim, privatizimin dhe 
likuidim adekuat dhe me kohë të ndërmarrjeve në pronësi shoqërore; 
 
Duke pasur parasysh se për ndërmarrjet dhe asetet të cilat kanë qenë në pronësi 
shoqërore më datën 31 Dhjetor 1988 ose pas kësaj date mund të paraqiten potencialisht 
pretendime konfliktuoze pronësore, përfshirë këtu pretendimet pronësore private dhe 
shoqërore; dhe duke kuptuar se konstatimi i vlefshmërisë së këtyre pretendimeve, për 
shkak të kompleksitetit si të paraqitjes së provave ashtu edhe të normave të zbatueshme 
ligjore në të kaluarën, kërkon një masë të konsiderueshme të kohës dhe punës 
profesionale; 
 
Duke pasur parasysh se pasiguria e vazhdueshme juridike lidhur me pronësinë e këtyre 
ndërmarrjeve dhe aseteve është duke i penguar në masë të madhe investimet dhe 
funksionimin e këtyre ndërmarrjeve dhe aseteve; po ashtu duke kuptuar se kjo pasiguri 
juridike është duke ndikuar në mënyrë serioze dhe negative në situatën e përgjithshme 
ekonomike dhe sociale në Kosovë, duke përfshirë, ndër tjera, rritjen e shkallës së 
papunësisë; uljen e prodhimit vendor; rritjen bilancit negativ tregtar të Kosovës; 
kufizimin e të ardhurave tatimore publike dhe fiskale; pengimin e aftësisë së Kosovës 
për financimin e projekteve dhe programeve kyçe publike, duke përfshirë skemat e 
asistencës sociale, si dhe rritjen e kërkesës për këto skema; 
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I vendosur për të trajtuar me shpejtësi ndikimet substanciale negative ekonomike dhe 
sociale të cilat janë shfaqur si rezultat i kësaj pasigurie juridike si dhe për nxitjen e 
investimeve në këto ndërmarrje dhe asete përmes themelimit të Agjencisë Kosovare të 
Privatizimit dhe delegimin në këtë Agjenci të autorizimeve të gjëra publike 
administrative mbi këto ndërmarrje dhe asete, duke përfshirë, por pa u kufizuar, 
mandatin dhe autoritetin për shitjen ose bartjen e këtyre ndërmarrjeve dhe/ose aseteve 
tek investitorët privatë, ose likuidimin e tyre përmes një procesi të hapur, transparent, 
konkurrues dhe pa vonesa. 
 
Gjithashtu i vendosur për të siguruar që çdo personi i cili pretendon se ka një interes 
ose të drejtë të pronësisë ose të kreditorit ndaj ose kundër një ndërmarrje ose aseteve, 
t’i jepet (i) e drejta adekuate për proces të drejtë që ngërthen dëgjimin dhe përcaktimin 
e vlefshmërisë së pretendimit të tij, dhe (ii) nëse ankesa konstatohet e vlefshme, të ketë 
të drejtën e kompensimit monetar për humbjen ose shkeljen e të drejtave ose interesave 
të tij; dhe 
 
I vetëdijshëm se administrimi i ndërmarrjeve në pronësi publike do të rregullohet me 
ligj të veçantë; 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 
 

KREU I 
STATUSI LIGJOR, QËLLIMET DHE PËRKUFIZIMET 

 
Neni 1 

Themelimi dhe statusi ligjor i Agjencisë Kosovare të Privatizimit 
 
1. Agjencia Kosovare e Privatizimit (më tej “Agjencia”) është organ i pavarur publik 

i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht autonome. 
Agjencia ka zotësi të plotë juridike, posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, 
mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për 
përmbushjen në tërësi të detyrave dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj; si dhe 
të padisë e të paditet në emër të saj.  

2. Agjencia është pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) që është 
themeluar dhe rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 “Mbi 
Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”, dhe të gjitha asetet dhe 
përgjegjësitë e saj do të jenë asete dhe përgjegjësi të Agjencisë.  

 
Neni 2 

Synimi dhe qëllimi 
 
1. Në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë ligj, Agjencia është e autorizuar për 

administrimin, duke përfshirë autorizimin për shitjen, transferimin dhe/ose 
likuidikimin e ndërmarrjeve dhe aseteve të përkufizuara në këtë ligj.  
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2. Për realizimin e këtij synimi, Agjencia:  
2.1. deri në shitjen ose zgjidhjen në mënyrë tjetër sipas këtij ligji, mban dhe 

administron secilën ndërmarrje dhe asete në mirëbesim dhe në të mirë të 
pronarëve dhe kreditorëve të tyre, në përputhje me këtë ligj dhe dispozitat 
tjera të zbatueshme të së drejtës së Kosovës;  

2.2. shet, transferon ose likuidon ndërmarrjet dhe asetet në përputhje me nenet 6, 
8 dhe 9 të këtij ligji, pa vonesa të panevojshme;  

2.3. brenda kufizimeve të burimeve të veta administrative, ushtron aktivitete të 
arsyeshme ndihmëse për ruajtjen ose rritjen e vlerës, aktivitetit fitimprurës 
dhe qeverisjes së ndërmarrjeve dhe aseteve, deri në masën sa këto aktivitete 
nuk e pengojnë ushtrimin e detyrave të përcaktuara në nën-paragrafin 2.2 të 
këtij paragrafi; 

2.4. në mënyrën dhe masën e paraparë në këtë ligj, përmbush pretendimet e 
vlefshme dhe të dorëzuara me kohë të kreditorëve dhe pronarëve lidhur me 
një ndërmarrje apo asete të caktuar, nga mjetet e realizuara nga shitja, 
transferimi, likuidimi ose zgjidhja tjetër e ndërmarrjes ose asetit; me ç’rast 
të gjitha këto të ardhura me përjashtim të Fondeve Tepricë do të mbahen në 
mirëbesim për pronarët dhe kreditorët dhe do të ruhen nga Agjencia; 

2.5. pas skadimit të afatit të dhënë për dorëzimin e pretendimeve të pronarëve 
dhe kreditorëve, në pajtim me nenin 19 paragrafi 3., kryen identifikimin dhe 
bartjen e të gjitha Fondeve Tepricë të cilat mbahen në mirëbesim nga 
Agjencia në Qeverinë e Kosovës; 

2.6. kryen detyra të tjera të cilat i janë dhënë sipas këtij ligji dhe dispozitave 
tjera ligjore të zbatueshme në Kosovë. 

3. Ky ligj do të zbatohet në përputhje me parimet e parashtruara në Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollet e saj. 

 
Neni 3 

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

1.1. Agjenci - Agjencia Kosovare e Privatizimit.  
1.2. Aset - një aset, interes apo pronë mbi të cilën Agjencia ushtron autoritetin 

në përputhje me paragrafin 1. ose 2. të nenit 5 të këtij ligji.  
1.3. Bord - Bordi i Drejtorëve i Agjencisë.  
1.4. Akte nënligjore - aktet nënligjore të agjencisë të përkufizuara në nenin 14.1 

të këtij ligji.  
1.5. Korporatë - një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose shoqëri aksionare e 

themeluar dhe regjistruar në Kosovë. 
1.6. Kreditor - personi ose subjekti i cili ka një pretendim të vlefshëm si 

kreditor ndaj një ndërmarrje dhe/ose një aseti. “Kreditor” gjithashtu përfshin 
një person që ka një kërkesë të vlefshme si pronar i një aseti të caktuar. 

1.7. Drejtor - anëtar i Bordit. 
1.8. Drejtor i Sekretarisë Ekzekutive - Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive. 
1.9. Ndërmarrje - ndërmarrje mbi të cilën Agjencia ushtron autoritetin në 

përputhje me nenin 5.1.1.1 të këtij ligji. 
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1.10. Sekretaria Ekzekutive - sekretaria ekzekutive e Bordit e themeluar sipas 
nenit 11.5 të këtij ligji. 

1.11. RFJ dhe RSFJ - respektivisht, ish-Republika Federative e Jugosllavisë dhe 
ish-Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë. 

1.12. Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar - autoriteti përgjegjës i përcaktuar në 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në Propozimin Gjithëpërfshirës 
për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 Mars 2007, për mbikëqyrjen 
e zbatimit të këtij Propozimi Gjithëpërfshirës. 

1.13. Ligji mbi Ndërmarrjet - ligji mbi ndërmarrjet i RSFJ-së (77/88), i 
ndryshuar dhe plotësuar me ligjet e RSFJ-së Nr. 40/89, 46/90 dhe 61/90. 

1.14. E Drejta e Kosovës - Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ligjet dhe aktet 
nënligjore të miratuara në bazë të tyre në pajtim me Kushtetutën, dhe 
legjislacioni që ka qenë në fuqi në datën e hyrjes në fuqi të Kushtetutës nëse 
ai legjislacion vazhdon të jetë në fuqi sipas paragrafit 2. të nenit 145 të 
Kushtetutës. “E Drejta e Kosovës” nuk përfshinë asnjë ligj, legjislacion apo 
akt nënligjor, e as ndonjë pjesë të tyre, që është shfuqizuar, zëvendësuar, 
anuluar, është bërë i pavlefshem në mënyrë të ligjshme apo zbatimi i të cilit 
ka përfunduar ligjërisht. 

1.15. Menaxhmenti - Drejtori Menaxhues dhe Zëvendësdrejtorët Menaxhues të 
Agjencisë, kolektivisht dhe individualisht. 

1.16. Interesa në pronësi shtetërore - cilido apo të gjithë interesat në pronësi 
shoqërore, përfshirë kapitalin shoqëror, në secilën ndërmarrje apo subjekt 
juridik që sipas nenit 159.2 të Kushtetutës, tani janë pronë e Republikës së 
Kosovës. 

1.17. Pronar - personi ose subjekti i cili ka një pretendim të vlefshëm në një të 
drejtë ose interes pronësor në një ndërmarrje apo ndaj saj. 

1.18. Të ardhurat - të ardhurat nga shitja, transferimi ose likuidimi i një 
ndërmarrje ose aseti sipas neneve 6, 8 ose 9 të këtij ligji, pas pagimit të 
taksave administrative të agjencisë të parapara në nenin 21.2 të këtij ligji 
dhe pagesave që duhet të bëhen sipas nenit 10 të Rregullores mbi 
Transformimin e Pronës së Patundshme. 

1.19. Ndërmarrje Publike - një ndërmarrje e cila është identifikuar apo cilësuar 
në mënyrë të vlefshme si ndërmarrje në pronësi publike në bazë të 
dispozitës së nenit 3 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike. 

1.20. Ligji për Shoqëritë Tregtare - Ligji Nr. 02/L-123 “mbi Shoqëritë Tregtare. 
1.21. Rregullorja mbi Riorganizimin dhe Likuidimin e Ndërmarrjeve - 

Rregullorja e UNMIK-ut Nr.2005/48 e datës 21 Tetor 2005 “mbi 
Riorganizimin dhe Likuidimin e Ndërmarrjeve dhe Aseteve së tyre me 
Autorizimin Administrativ të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”. 

1.22. Rregullorja mbi Transformimin e Pronës së Patundshme - Rregullorja e 
UNMIK-ut Nr. 2003/13 e datës 9 Maj 2003, “mbi Transformimin e së 
Drejtës për Përdorimin e Pronës së Patundshme Shoqërore”. 

1.23. Fonde Tepricë - të ardhurat që mbahen në mirëbesim nga Agjencia të 
përcaktuara në mënyrë të arsyeshme, në pajtim me nenin 19.3, që nuk janë 
të nevojshme për përmbushjen e pretendimeve që janë parashtruar brenda 
afatit kohor nga kreditorët dhe pronarët përkatës. 
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1.24. Komision Shqyrtues - një komision shqyrtues i themeluar sipas çfarëdo 
legjislacioni që i ka paraprirë këtij ligji: p.sh. Rregullorja për AKM-në apo 
Ligji Nr.03/L-067. 

1.25. Ndërmarrje Shoqërore - një person juridik (tjetër nga ndërmarrja në 
pronësi publike) i cili me apo pas datës 1 janar 1989, që: 
1.25.1. përkon me paragrafin 1. ose 2. të nenit 2 të Ligjit mbi Ndërmarrjet;  
1.25.2. përkon me paragrafin 3. të nenit 2 të Ligjit mbi Ndërmarrjet dhe 

shumica e aseteve të së cilës kanë qenë në pronësi shoqërore ose 
shumica e kapitalit të së cilit ishte e përbërë nga kapitali shoqëror; 
dhe  

1.25.3. është regjistruar ose është dashur të regjistrohej në Kosovë sipas 
ligjit.  

1.26. Dhoma e Posaçme - Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës e 
themeluar në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2002/13 të datës 13 
Qershor 2002, “mbi themelimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
për Çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit” me 
ndryshimet dhe plotësimet e saj të bëra kohë pas kohe. 

1.27. Transformim - lidhur me personin juridik, do të thotë cilado nga të 
mëposhtmet: bashkimi, transformimi, regjistrimi, ri-regjistrimi, inkorporimi 
si shoqëri aksionare apo si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, apo si person 
tjetër juridik, falimentimi, likuidimi, jolikuiditeti, organizimi në formë të 
veçantë apo në subjekt tjetër ose çfarëdo ngjarje apo procesi tjetër përmes të 
cilit ndryshohen cilado nga të poshtëshënuarat lidhur me atë subjekt: 
identiteti ligjor, forma apo natyra, ose forma apo natyra e pronësisë apo 
kapitalit, selia, dhe nëse ngjarja apo procesi i tillë apo ndonjë pjesë e tij ka 
ndodhur në cilëndo kohë ndërmjet 22 Marsit 1989 dhe 13 Qershorit 2002. 

2. Fjalët e cilësdo gjini të përdorura në këtë ligj nënkuptojnë edhe gjininë tjetër dhe 
fjalët në numrin njëjës nënkuptojnë edhe numrin shumës dhe anasjelltas.  

3. Termat që janë përkufizuar në nenin 2 të Shtojcës 1 të këtij ligji, kurdo që përdoren 
në këtë ligj, e kanë kuptimin që është theksuar në atë nen përveç nëse konteksti 
brenda atij termi në mënyrë të qartë synon të japë kuptim tjetër.  

 
Neni 4 

Referimet 
 
Përveç nëse konteksti në mënyrë të qartë kërkon një interpretim tjetër, të gjitha 
referencat në këtë ligj ndaj një ligji, Shtojcës 1 të këtij ligji, një ligji, rregulloreje ose 
akti tjetër nënligjor, ose ndaj një dispozite të caktuar të tyre, duhet të interpretohen për 
të përfshirë të gjitha ndryshim-plotësimet pasuese të tyre. Nëse ligji, rregullorja ose 
akti nënligjor i sipër cekur shfuqizohet dhe zëvendësohet me legjislacion pasardhës 
mbi të njëjtën fushë, referencat duhet të interpretohen për të nënkuptuar legjislacionin 
pasardhës, dhe sipas rastit, dispozitat analoge në të. 
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KREU II 
DETYRAT DHE KOMPETENCAT E AGJENCISË 

 
Neni 5 

Ndërmarrjet dhe asetet nën autoritetin administrativ të agjencisë 
 
1. Agjencia ka kompetenca ekskluzive që të administrojë: 

1.1. ndërmarrjet në pronësi shoqërore, pavarësisht nëse i janë nënshtruar 
transformimit apo jo; 

1.2. të gjitha asetet që ndodhen në territorin e Kosovës, pavarësisht a janë të 
organizuara si subjekte apo jo, të cilat kanë qenë pronë në pronësi shoqërore 
me ose pas 22 Marsit 1989, përveç rasteve të rregulluara sipas paragrafi 2. të 
këtij neni;dhe 

1.3. të gjitha aksionet në korporata dhe korporatat vartëse të themeluara sipas 
këtij ligji; dhe të gjithë interesat në pronësi shtetërore në një ndërmarrje apo 
subjekt tjetër juridik, pavarësisht nëse ajo ndërmarrje apo subjekt juridik i 
është nënshtruar transformimit. 

2. Nëse një rregullore ose ligj që është në fuqi dhe që është shpallur nga një autoritet 
kompetent publik në Kosovë pas 10 Qershorit 1999 i cakton përgjegjësinë për 
administrimin e aseteve të përcaktuara në nën-paragrafi 1.2. të paragrafit 1. të këtij 
neni një organi tjetër publik, Agjencia nuk do të ketë autoritet mbi këto ndërmarrje 
duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të atij ligji ose rregullore.  

3. Autoriteti administrativ i Agjencisë i paraparë në nenin 5 paragrafi 1.1. do të vlejë 
për të gjitha pronat në pronësi apo posedim të ndërmarrjes, përfshirë pronat që 
gjenden jashtë Kosovës; me kusht që - dhe pavarësisht nga detyrimet e Agjencisë 
të përcaktuara në nenin 2 paragrafi 1 - lidhur me ato prona që gjenden jashtë 
Kosovës, Agjencisë i kërkohet vetëm të ushtrojë autoritetin e vet mbi ato prona 
deri në masën që Agjencia e konsideron të arsyeshme, duke marrë parasysh vlerën 
dhe qasjen ndaj këtyre pronave dhe kufizimet e burimeve administrative të 
Agjencisë siç referohen në nenin 7.1. të këtij ligji. Gjatë vendimmarrjes mbi këto 
çështje, Agjencia merr parasysh të gjitha politikat përkatëse të cilat mund të 
miratohen nga Qeveria ose Kuvendi i Kosovës. 

4. Nëse ndërmarrja i është nënshtruar transformimit, ky transformim nuk do të 
ndikojë në të drejtat dhe kompetencat e Agjencisë sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij 
neni si dhe neneve 6, 8 ose 9 të këtij ligji, përveç nëse: 
4.1. transformimi është bazuar dhe është kryer në përputhje të plotë me ligjin në 

bazë të cilit është bërë transformimi; 
4.2. janë përmbushur të gjitha obligimet që ndërlidhen me Transformimin, 

qofshin ato që kanë dalë gjatë apo pas Transformimit, qofshin ato të 
shqiptuara në bazë të ligjit apo ndonjë kontrate – përfshirë, por duke mos u 
kufizuar vetëm në, përmbushjen e plotë të detyrimeve që kërkojnë pagesën e 
kompensimit të plotë dhe lëshimin e aksioneve; dhe 

4.3. transformimi nuk ka qenë diskriminues dhe nuk i ka shkelur parimet e 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

5. Gjatë ushtrimit të të drejtave dhe kompetencave të saj sipas neneve 6, 8 dhe 9 të 
këtij ligji në lidhje me një ndërmarrje e cila i është nënshtruar transformimit, 
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Agjencia ka të drejtë të supozojë se transformimi nuk i përmbush të gjitha kushtet 
e përcaktuara në paragrafin 4. të këtij neni, përveç nëse Agjencia ka në dispozicion 
prova bindëse të gatshme të cilat vërtetojnë se transformimi i përmbush këto 
kushte. Në raste të këtilla zbatohet paragrafi 6. të këtij neni.  

6. Nëse, në përputhje me paragrafin 5. të këtij neni, Agjencia konstaton se 
Transformimi i një ndërmarrje ose aseti i përmbush të gjitha kushtet e përcaktuara 
në paragrafin 4, dhe Agjencia nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim më parë sa i përket 
ndërmarrjes së tillë apo ndonjë aseti të saj sipas nenit 6.2. të këtij ligji, zbatohen 
rregullat në vijim:  
6.1. nëse agjencia ka prova të qarta të gatshme në dispozicion, të cilat në mënyrë 

bindëse e bëjnë ndarjen e të drejtave (ose pronësisë) të aksionarëve mbi 
ndërmarrjen, ndërmjet kapitalit shoqëror (ose pronësisë) dhe kapitalit privat 
(ose pronësisë), Agjencia do ta ndërpresë ushtrimin e autoritetit mbi këtë 
ndërmarrje përveç për qëllime të ushtrimit të të gjitha të drejtave të 
aksionarit (ose pronësisë) që dalin nga kapitali në pronësi shoqërore 
(pronësi) mbi një pjesë të kapitalit të përgjithshëm të ndërmarrjes, që 
përfshinë të drejtën për të shitur ato të drejta të aksionarit (pronësisë); dhe 

6.2. në mungesë të këtyre provave, për ato ndërmarrje Agjencia do të vazhdojë 
të ushtrojë të drejtat dhe kompetencat e saj sipas neneve 6, 8 dhe 9 të këtij 
ligji. 

7. Të gjitha çështjet që ndërlidhen me apo që shfaqen në lidhje me likuidimin e një 
ndërmarrje apo korporate nën autoritet të agjencisë sipas nenit 6, paragrafi 2.1. të 
këtij ligji, përfshirë, mes tjerash, përcaktimin e vlefshmërisë së çdo pretendimi të 
bërë nga një kreditor i supozuar apo çdo pohim për barazi në interesat e pronësisë i 
bërë nga një pronar i supozuar dhe përcaktimin e shpërndarjes së duhur së të 
ardhurave të kreditorëve dhe pronarëve, janë përgjegjësi të autoritetit përkatës të 
likuidimit, i cili respekton rregullat e përcaktuara në Shtojcën 1 të këtij ligji. Çdo 
person që parashtron një pretendim apo pohon një interes të tillë i cili nuk pajtohet 
me përcaktimin e autoritetit të likuidimit që prekë atë pretendim apo interes të 
pohuar, ka të drejtën që t’i sfidojë ato përcaktime pranë Dhomës së Posaçme duke 
iu përmbajtur kërkesave procedurale të parapara në nenin 37.7 të Shtojcës 1 të këtij 
ligji. 

 
Neni 6 

Fushëveprimi i kompetencave administrative të Agjencisë 
 
1. Agjencia ka kompetenca të gjëra dhe ekskluzive administrative mbi të gjitha 

ndërmarrjet, asetet, interesat, aksionet dhe pronën që bie në fushëveprimin e nenit 
5.1 dhe 5.2. Ky autoritet përfshinë çdo veprim që agjencia e konsideron të 
arsyeshëm dhe të duhur, brenda kufijve të burimeve administrative të Agjencisë, 
për të mundësuar më mirë shitjen, likuidimin, transferimin apo ndonjë zgjidhje 
tjetër të ndërmarrjes, asetit apo interesit në pronësi shtetërore. Pa paragjykim ndaj 
përgjithësimit në fjalinë e mëparshme, parashihet në mënyrë specifike që sa i 
përket ndërmarrjeve, ai autoritet të përfshijë të gjitha veprimet të cilat Agjencia i 
konsideron të arsyeshme dhe të duhura për ruajtjen ose rritjen e vlerës, shanseve 
për sukses ose qeverisjes së ndërmarrjes, duke përfshirë: 
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1.1. emërimin dhe zëvendësimin e kryesuesit, drejtorëve dhe menaxherëve të 
ndërmarrjes; 

1.2. themelimin, konfirmimin ose riformimin e bordit mbikëqyrës, bordit 
menaxhues, këshillit të punëtorëve ose organit tjetër menaxhues apo 
mbikëqyrës të ndërmarrjes; 

1.3. ndryshimin e kompetencave të cilitdo person ose organ të përmendur në 
paragrafin 1.1 ose 1.2 të këtij paragrafi; 

1.4. nxjerrjen e udhëzimeve lidhur me veprimtarinë e ndërmarrjes, në veçanti 
lidhur me politikat për menaxhim të shëndoshë financiar; 

1.5. marrjen përsipër të kontrollit të drejtpërdrejtë mbi ndërmarrjen, duke 
përfshirë llogaritë bankare dhe asetet, dhe administrimin e këtyre llogarive 
dhe aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë; 

1.6. auditimin e jashtëm të ndërmarrjes në mënyrë të drejtpërdrejtë ose përmes 
agjentëve të autorizuar; 

1.7. kërkesën nga çdo nëpunës, kontraktues ose ndërmjetësues tjetër afarist të 
ndërmarrjes, që të ofrojë informacionet që i posedon për ndërmarrjen e tillë; 

1.8. kërkesën nga çdo person që ka kontroll mbi dokumentet e ndërmarrjes që të 
mundësojë qasje në këto dokumente për shqyrtim, kopjim dhe ruajtje; 

1.9. hyrjen dhe inspektimin e lokaleve të ndërmarrjes; 
1.10. aprovimin e planeve të biznesit dhe planeve të investimit të ndërmarrjes; 
1.11. nxjerrjen ose ndryshimin e akteve të themelimit, akteve nënligjore dhe 

dokumenteve të tjera përkatëse të ndërmarrjes; 
1.12. regjistrimin e ndërmarrjeve në Kosovë, për ato që nuk janë regjistruar në 

mënyrë adekuate; 
1.13. arritjen e marrëveshjeve për menaxhimin, rindërtimin ose riorganizimin e 

ndërmarrjeve; 
1.14. dhënien e koncesioneve ose kontratave të qirasë që lidhen me ndërmarrjet; 
1.15. themelimin dhe regjistrimin, në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe 

nenin 8 paragrafi 1. dhe 8. paragrafi 2. të këtij ligji të një apo më shumë 
korporatave ndihmëse të ndërmarrjeve që janë në pronësi të atyre 
ndërmarrjeve, por që administrohen nga Agjencia, dhe transferimin e një 
pjese apo tërë aseteve të ndërmarrjeve në këto korporata ndihmëse; 

1.16. transformimin e ndërmarrjeve në korporata dhe themelimin dhe regjistrimin 
e korporatave të tilla në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare; 

1.17. ristrukturimin e ndërmarrjes në disa korporata dhe transferimin e aseteve të 
asaj ndërmarrje në ato korporata dhe themelimin dhe regjistrimin e 
korporatave të tilla në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare; 

1.18. dhënien me kontratë të një pjese të veprimtarisë së ndërmarrjes; dhe 
1.19. inicimin sipas Rregullores së UNMIK-ut 2005/48, të procedurës së 

mbikëqyrur nga gjykata të riorganizimit ose likuidimit të ndërmarrjes dhe 
marrjen pjesë në ato procedura në cilësinë dhe mënyrën e paraparë në atë 
rregullore. 

2. Në lidhje me Ndërmarrjet, Agjencia, përveç kompetencave nga neni 6.1, është e 
autorizuar që të ndërmerr veprimet në vijim të cilat Agjencia i konsideron të 
nevojshme: 
2.1. shitjen, transferimin apo zgjidhjen në mënyra tjera, në pajtim me kërkesat e 
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nenit 8 të këtij ligji, të një pjese apo tërë aseteve të ndërmarrjes në këto 
korporata apo në korporatat ndihmëse të referuara në nenin 6 nën-paragrafët 
1.15, 1.16. dhe 1.17; 

2.2. likuidimin e ndërmarrjeve apo korporatave të referuara në nenin 6.1 në 
pajtim me nenin 9 dhe Shtojcën 1 të këtij ligji; apo 

2.3. të shesë transferojë apo disponojë në ndonjë mënyrë tjetër çdo aset në 
kompetencat administrative të Agjencisë. 

3. Ligji Nr. 03/L-212 mbi “Ligjin Themelor të Punës” nuk do të zbatohet në lidhje 
me ndonjë veprim të ndërmarrë nga Agjencia nën autoritetin e këtij neni 6; 
sidoqoftë me kusht që neni 76.7 i atij ligji të përdoret për të përcaktuar shumën e 
pagesës për shkurtim nga puna që mundet të ngrihet si pretendim i vlefshëm sipas 
nenit 40 të shtojcës 1. 

 
Neni 7 

Ushtrimi i kompetencave 
 
1. Përveç nëse Bordi nuk vendos ndryshe, Agjencia përmbush detyrat e parapara 

sipas këtij kapitulli, duke ushtruar mbikëqyrjen e menaxhimit të përgjithshëm mbi 
ndërmarrjet dhe korporatat, brenda kufijve të burimeve të veta administrative.  

2. Përveç nëse Bordi nuk vendos ndryshe, veprimtaria e përditshme afariste e 
ndërmarrjeve drejtohet nga organet menaxhuese dhe organet e tjera të ndërmarrjes, 
pa paragjykuar kompetencat e Agjencisë sipas këtij ligji.  

 
Neni 8 

Themelimi i korporatave; shitja e aksioneve 
 
1. Siç parashihet ne nenin 6, paragrafi 1.16. dhe 1.17. Agjencia mund ta transformojë 

apo ristrukturojë një ndërmarrje në një apo më tepër korporata. Nëse agjencia 
ndërmerr masa të tilla aksionet e korporatës(ave) fillimisht regjistrohen në emër te 
Republikës së Kosovës, dhe agjencia sipas këtij ligji ka kompetenca që të ushtrojë 
të gjitha të drejtat pjesëmarrëse të aksionarit për Republikën e Kosovës përfshirë 
kompetencën për ta shitur, transferuar apo zgjidhur në mënyra tjera aksionet sipas 
nenit 6, paragrafi 2.1. Agjencia gjithashtu ka kompetenca që ta bëjë likuidimin e 
një korporate të tille sipas asaj që është paraparë në nenin 6. paragrafi 2.2 Të 
ardhurat që dalin nga çdo veprim i tillë mbahen në mirëbesim për përmbushjen e 
kërkesave të kreditorëve dhe pronarëve të ndërmarrjes dhe i nënshtrohen 
dispozitave të zbatueshme të këtij ligji dhe shtojcës 1 që rregullon shpërndarjen e 
të ardhurave. 

2. Siç parashihet në nenin 6 paragrafi 1.15, Agjencia mund të themelojë në emër të 
ndërmarrjes një apo më shumë korporata ndihmëse dhe t’u transferojë këtyre 
korporatave të drejtat dhe interesat në asetet e ndërmarrjes, pjesërisht ose 
plotësisht. Agjencia vendos për secilin rast veç e veç nëse dhe në ç’masë korporata 
ose korporatat e themeluara në këtë mënyrë do t’i marrin përsipër detyrimet e 
ndërmarrjes përkatëse. Aksionet e korporatës ose korporatave të themeluara në 
këtë mënyrë do të administrohen nga Agjencia në pajtim me këtë ligj. Nëse një 
kreditor paraqet pretendim mbi një detyrim ose përgjegjësi e cila, sipas vendimit të 
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Agjencisë të përmendur në këtë paragraf, është marrë përsipër nga një Korporatë, 
Kreditori nuk do të ketë të drejtë të shpërndajë asnjë të ardhur që ka dalë nga shitja 
e aksioneve të Korporatës apo shita e ndonjë aseti (përveç nëse kreditori ka 
dokumentuar në mënyrë të kënaqshme se ka interes hipotekar); Në raste të tilla 
kreditori do të ketë mundësi ekskluzive që të parashtrojë ankesë/pretendim kundër 
korporatës. 

3. Agjencia në bazë të këtij ligji ka kompetenca për të ushtruar të gjitha të drejtat e 
aksionarit mbi ndërmarrjen që është pronare e aksioneve të Korporatës ndihmëse të 
themeluar në bazë të neneve 6 paragrafi 1.15 dhe nenit 8 paragrafi 2, përfshirë të 
drejtën për të shitur, transferuar apo zgjidhur një pjesë apo të gjitha aksionet në 
emër të asajë ndërmarrje. Të ardhurat eventuale që dalin nga kjo, grumbullohen në 
ndërmarrjen që ka qenë pronare e aksioneve.  

4. Agjencia mbanë, administron dhe shpërndanë ndonjë apo të gjitha të ardhurat që 
dalin nga shitja, transferimi apo zgjidhja e aksioneve në Korporatë apo Korporatë 
ndihmëse në pajtim me dispozitat në fuqi të këtij ligji dhe Shtojcën 1.  

5. Çdo shitje, transferim apo zgjidhje në mënyrë tjetër e aksioneve në Korporatë apo 
Korporatën ndihmëse sipas nenit 6. paragrafi 2.1 dhe këtij neni 8 do të bëhet vetëm 
pas një procedure të hapur dhe konkurruese të tenderimit.  

6. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër e këtij ligji, nëse Agjencia e ushtron të drejtën 
e kontratës për të rifituar apo anuluar aksionet e Korporatës ndihmëse që është 
shitur më parë nga Agjencia apo paraardhësi i saj, Agjencia mund të ndërmarrë 
cilëndo nga veprimet e specifikuara në nenin 6 paragrafi 2.2. sa i përket korporatës 
ndihmëse ose disave apo të gjitha aseteve të saj. Në rastin e tillë:  
6.1. palët tjera në kontratë kanë vetëm ato të drejta që mund të parashihen në 

mënyrë specifike në kontratën në fjalë, dhe 
6.2. Të gjitha fondet e pranuara nga Agjencia si pasojë e një veprimi të tillë – 

minus tarifa administrative prej pesë përqind (5%) neto e Agjencisë sipas 
nenit 21, paragrafi 2. të këtij ligji dhe shpenzimet e dokumentuara të 
Agjencisë të dala nga ushtrimi i asaj të drejte kontraktuese dhe për 
ndërmarrjen e veprimeve të tilla – do të përdoren për të përmbushur 
kërkesat e kreditorëve të Korporatës së tillë ndihmëse; dhe 

6.3. .nëse pas përmbushjes së të drejtave kontraktuale të palëve tjera që dalin nga 
kontrata dhe kreditorëve të Korporatës mbetet ndonjë pjesë e fondeve të 
tilla, ato fonde të mbetura do të përfshihen në të ardhurat që do të përdoren 
për të përmbushur pretendimet e kreditorëve dhe pronarëve të ndërmarrjes 
që fillimisht i ka mbajtur ato asete të cilat i janë transferuar Korporatës 
ndihmëse kur ajo është themeluar. 

 
Neni 9 

Likuidimi i kryer nga Agjencia 
 
1. Bordi mund të iniciojë likuidimin e një ndërmarrje, korporate, aseti ose një pjese të 

saj, përmes lëshimit të Vendimit për Likuidim nëse mendon se procedura e tillë 
është në interes të kreditorëve ose pronarëve përkatës. Procesi i likuidimit do të 
ushtrohet në bazë të procedurave të përcaktuara të parapara në Shtojcën 1 të këtij 
ligji. 
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2. Të gjitha kompetencat e organeve menaxhuese dhe mbikëqyrëse të ndërmarrjes ose 
korporatës që i nënshtrohet Vendimit të likuidimit, i dorëzohen autoritetit përkatës 
të likuidimit të themeluar në bazë të Shtojcës 1 të këtij ligji. 

3. Secili autoritet i likuidimit është pjesë integrale e Agjencisë. Të gjitha veprimet 
apo mosveprimet e autoritetit të likuidimit janë veprime dhe mosveprime të 
Agjencisë. Secili person që punon, apo është i angazhuar apo i emëruar të 
ndihmojë autoritetin e likuidimit është „person i punësuar apo angazhuar nga 
Agjencia” sipas kuptimit të nenit 18.5 të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Politika operative 
 
1. Bordi nxjerr politikën operative për udhëheqjen e Agjencisë në ushtrimin e 

kompetencave të saj, sipas këtij kapitulli, me qëllim të: 
1.1. sigurimit të pajtueshmërisë me detyrat e Agjencisë sipas këtij ligji dhe 

elementeve tjera të zbatueshme të së drejtës në Kosovë; dhe 
1.2. në kuadër të burimeve administrative në dispozicion të Agjencisë, të 

promovojë marrjen e masave të arsyeshme për ruajtjen dhe rritjen e vlerës, 
shansit për sukses dhe qeverisjes së ndërmarrjeve; 

2. Përkitazi me ushtrimin e kompetencave të Agjencisë sipas nenit 6 paragrafi 2., 
politikat operative ndër të tjera: 
2.1. në përgjithësi vendosin rregulla dhe procedura që sigurojnë që veprimet e 

ndërmarra nga agjencia janë në pajtim me kriteret e nenit 2 paragrafi 3. të 
këtij ligji; 

2.2. për veprimet e ndërmarra sipas nenit 6 paragrafit 2.1. caktojnë rregulla 
transparente dhe të njëtrajtshme lidhur me procesin e ofertimit të përmendur 
në nenin 8 paragrafi 5. që sigurojnë konkurrencë të drejtë ndërmjet 
ofertuesve, dhe janë në mënyrë të arsyeshme të orientuar drejt fitimit të 
vlerës së drejtë të tregut për aksionet dhe 

2.3. sigurojnë që ato rregulla dhe procedura të vendosen në dispozicion të 
publikut; 

3. Politikat operative përfshijnë procedura për njoftimin e publikut mbi veprimet e 
ndërmarra nga Agjencia. sipas: 
3.1. nenit 6 paragrafi 1.14. kur këto koncesione apo kontrata qiradhënieje kanë të 

bëjnë me një pjesë të konsiderueshme të veprimtarive më të rëndësishme të 
ndërmarrjes, ashtu siç është përcaktuar në politikat operative; 

3.2. nenit 6. paragrafi 1.16, 1.17 dhe 1.19 dhe 6 paragrafi 2.1 
3.3. nenit 6 paragraf 2.2 me kusht që ato procedura të janë në pajtim me nenin 

49 të Shtojcës 1 të këtij ligji; dhe 
3.4. nenit 6 paragrafi 2.3. kur transaksioni në fjalë përfshinë një apo më tepër 

asete që përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të gjithë aseteve të 
ndërmarrjes, siç është përcaktuar në politikat operative dhe procedurat e tilla 
janë në pajtim me nenin 49 të Shtojcës 1. 

4. Politikat operative vendosin standarde për qeverisje të mirë të korporatave, të cilat 
Agjencia ua imponon ndërmarrjeve në një masë të realizueshme. Në veçanti këto 
standarde duhet: 
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4.1. .të promovojnë respektimin e kërkesave të raportimit financiar dhe 
kërkesave të auditimit të jashtëm të parapara me të drejtën e Kosovës; 

4.2. të sigurojnë mbrojtje kundër keqpërdorimit të kompetencave menaxhuese, 
duke përfshirë, por pa u kufizuar në përdorimin e informacioneve 
konfidenciale për përfitim personal, shitjen veçmas të aseteve të ndërmarrjes 
me qëllim fitimi personal dhe përvetësimin e fitimit. 

 
KREU III 

ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI 
 

Neni 11 
Struktura organizative 

 
1. Agjencia ka Bordin e Drejtorëve, Drejtorin Menaxhues dhe dy Zëvendësdrejtorë 

Menaxhues, Drejtorin e Sekretarisë Ekzekutive si dhe personelin profesional dhe 
teknik. 

2. Bordi i bartë të gjitha kompetencat e Agjencisë. Bordi mund t’ia delegojë 
ushtrimin e kompetencave të veta Drejtorit Menaxhues, përveç kompetencave të 
rezervuara për Bordin sipas nenit 15. 

3. Drejtori Menaxhues është kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë. Drejtori Menaxhues 
dhe dy Zëvendësdrejtorët Menaxhues emërohen dhe shkarkohen nga Bordi. Ata 
ushtrojnë kompetencat e Agjencisë të cilat u janë dhënë atyre nga Bordi ose nga ky 
ligj. 

4. Drejtori Menaxhues, nën kontrollin e përgjithshëm të Bordit, drejton veprimtarinë 
e zakonshme të Agjencisë. Drejtori Menaxhues është përgjegjës për organizimin, 
emërimin dhe shkarkimin e personelit, përveç për emërimin dhe shkarkimin e dy 
Zëvendësdrejtorëve Menaxhues dhe personelit tjetër që mund të caktohet nga 
Bordi. Drejtori Menaxhues ushtron kompetencat tjera që mund t’i delegohen nga 
Bordi. 

5. Sekretaria Ekzekutive do t’i sigurojë Bordit të gjitha informatat e nevojshme për 
ushtrimin e funksioneve dhe mbajtjen e takimeve të Bordit, si dhe do të ushtrojë të 
gjitha funksionet e tjera të përcaktuara në akte nënligjore. 

 
Neni 12 

Përbërja e Bordit 
 
1. Bordi përbëhet nga tetë (8) Drejtorë. 
2. Kuvendi i Kosovës do të emërojë pesë (5) Drejtorë, duke përfshirë një përfaqësues 

nga një komunitet jo-Shqiptar si dhe përfaqësuesin e sindikatave të punëtorëve, 
dhe të caktojë njërin nga të emëruarit që të shërbejë si Kryesues i Bordit. 

3. Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar emëron tre ndërkombëtarë si Drejtorë të Bordit. 
Pas pëlqimit nga PCN, Bordi do të emëroje një qytetarë të Kosovës si Drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit; ky person nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi po 
ashtu do të emërojë njërin nga anëtarët e tij, përveç Kryesuesit, që të shërbejë si 
Zëvendës Kryesues. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e termave të 
referencës të Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative 
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e shumicës së Bordit të Drejtorëve, duke përfshirë votën afirmative të secilit prej 
drejtorëve ndërkombëtar. 

4. Drejtori menaxhues dhe dy zëvendësdrejtorët menaxhues nuk janë anëtar të Bordit. 
5. Drejtorët shërbejnë në Bord në cilësi personale dhe marrin pjesë personalisht në 

takimet e Bordit. 
6. Asnjë person nuk mund të bëhet ose të mbetet Drejtor nëse: 

6.1. është dënuar për kryerje të ndonjë vepre penale që ngërthen elemente të 
mashtrimit, pas një procedure përkatëse dhe në pajtim me standardet 
ndërkombëtare dhe Kosovare; 

6.2. është përjashtuar ose suspenduar nga ushtrimi i mëtutjeshëm i profesionit të 
tij për shkak të shkeljeve të rënda profesionale pas një procedure përkatëse 
dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare; 

6.3. ka interes apo pretendim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në apo kundër një 
ndërmarrje ose në një person apo subjekt i cili pretendon apo pohon një 
interes apo pretendim; dhe 

6.4. ka interesa ose angazhohet në veprimtari të cilat janë në kundërshtim me 
përgjegjësitë e tij sipas nenit 15 të këtij ligji. 

7. Për të pasur të drejtën e zgjedhjes si Drejtor, personi duhet të ketë së paku pesë vite 
përvojë pune në fushën e administratës publike, drejtësi, kontabilitet, financa, 
menaxhim të ndërmarrjeve, punë rregullatore ose përvojë tjetër përkatëse. 

8. Drejtorët mund të delegohen në Agjenci nga institucione tjera. Në këto raste, 
kompensimi i tyre, nëse ka kompensim, dhe kushtet e tyre të shërbimit varen nga 
kontrata e tyre me institucionin caktues. Privilegjet dhe imuniteti i Drejtorëve të 
deleguar, nëse ka të këtillë, varen nga privilegjet dhe imuniteti i institucionit 
caktues dhe marrëdhënia kontraktuese e Drejtorit me institucionin përkatës. Ky 
rregull zbatohet po ashtu sa i përket obligimeve tatimore të Drejtorëve të deleguar 
në Kosovë. 

 
Neni 13 

Mandati dhe Detyrat e Drejtorëve 
 
1. Kryesuesi, Zëvendëskryesuesi dhe Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive te Bordit 

emërohen për një mandat tre (3) vjeçar dhe te tjerët për një mandat dy (2) vjeçar, 
me te drejte rizgjedhjeje.  

2. Drejtorët do t’i kryejnë detyrimet e tyre në mënyrë të paanshme duke synuar për 
përmbushjen e qëllimeve të Agjencisë të përcaktuara në nenin 2. Ata nuk duhet të 
pranojnë udhëzime lidhur me ushtrimin e detyrave të tyre.  

3. Drejtorët kanë ndaj Agjencisë detyrimin e njëjtë për mirëbesim sikurse Drejtorët e 
Shoqërive Aksionare sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.  

4. Drejtorët mund të shkarkohen nga detyra nga subjekti i cili i ka emëruar nëse ata:  
4.1. e humbin të drejtën për të shërbyer si Drejtor sipas nenit 12.6 të këtij ligji; 
4.2. e shfrytëzojnë postin për përfitime personale apo në dobi të ndonjë personi 

apo subjekti tjetër përveç Agjencisë; 
4.3. bëhen të paaftë për kryerjen e detyrave të tyre së paku për një periudhë tre 

(3) mujore; 
4.4. nuk pajtohen me ndonjë vendim të marrë sipas nenit 5 të këtij ligji; ose 
4.5. i shkelin detyrat e tyre. 
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Neni 14 
Procedurat e Bordit 

 
1. Procedurat e Bordit do të caktohen në aktet nënligjore të Agjencisë të miratuara 

nga Bordi.  
2. Mbledhjet e rregullta të Bordit do të konvokohen së paku një herë në muaj. 

Kryesuesi mund të thërrasë mbledhje të tjera në çdo kohë dhe këtë e bën me 
kërkesën e së paku dy drejtorëve.  

3. Dy donatorët më të mëdhenj ndërkombëtarë të Agjencisë do të kenë të drejtën e 
pjesëmarrjes në të gjitha mbledhjet e Bordit në cilësinë e vëzhguesve pa të drejtë 
vote.  

4. Bordi konsiderohet se ka kuorum nëse janë të pranishëm së paku pesë drejtorë, së 
paku njëri ndër të cilët duhet të jetë Drejtor ndërkombëtar.  

5. Vendimet e Bordit do të merren me konsensus dhe nëse konsensusi nuk mund të 
arrihet, me votim.  

6. Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të pranishëm, nëse nuk 
është paraparë ndryshe në këtë ligj ose në aktet nënligjore të Agjencisë.  

7. Kur, për një vendim të caktuar, sipas këtij ligji ose rregulloreve të Agjencisë 
nevojitet shumica e kualifikuar, vendimi do të merret me së paku pesë (5) vota 
pozitive. Të gjitha vendimet mbi pagesat të cilat duhet të bëhen sipas nenit 15 
paragrafi 2.7. duhet të marrin votën pozitive të tre Drejtorëve Ndërkombëtarë.  

8. Çdo drejtor ka nga një votë. Në rast të ndarjes së barabartë të votave, vota e 
Kryesuesit është vendimtare për çështjen në fjalë.  

9. Pavarësisht nga nenet 14 paragrafi 6. dhe 7, tre anëtarët ndërkombëtarë të Bordit 
në mënyrë të përbashkët dhe unanime mund të pezullojnë cilindo vendim të marrë 
nga Bordi, nëse vendosin se vendimi është në kundërshtim me parimet e 
përcaktuara në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut duke përfshirë të 
gjitha Protokollet e kësaj konvente ose të drejtën e zbatueshme, dhe duhet ta 
paraqesin çështjen për vendim nga Dhoma e Posaçme. Dhoma e Posaçme i merr 
këto vendime në mënyrë urgjente. Vendimi i sipër cekur i Bordit mbetet i pezulluar 
deri në marrjen e vendimit nga Dhoma e Posaçme.  

10. Aktet nënligjore mund t’i përcaktojnë vendimet që mund të merren vetëm nga 
kryesuesi (apo zëvendësi i tij). Në raste emergjente kryesuesi dhe Zëvendës 
Kryesuesi, duke vepruar së bashku, mund të marrin vendime të cilat më pas i 
nënshtrohen konfirmimit nga Bordi në mbledhjen e ardhshme të tij.  

11. Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive të Bordit ka detyrat e përcaktuara në akte 
nënligjore.  

 
Neni 15 

Përgjegjësitë e Bordit 
 
1. Bordi ka përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetet e Agjencisë dhe për 

përmbushjen e kësaj përgjegjësie ndërmerr veprimet e duhura apo të lejuara me 
këtë ligj.  

2. Vendimet e poshtëshënuara të Bordit do të merren me shumicën e kualifikuar dhe 
nuk mund t’i delegohen asnjë personi:  
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2.1. miratimi i aktit të themelimit, rregulloreve, strukturës së përgjithshme 
organizative, politikës financiare dhe të auditimit, shpërblimit, politikës së 
personelit dhe punësimit të Agjencisë; 

2.2. miratimi i politikës operative sipas nenit 10 të këtij ligji; 
2.3. emërimi apo shkarkimi i një zëvendësdrejtori menaxhues ose ndonjë zyrtari 

tjetër, emërimi i të cilëve është rezervuar për Bordin; 
2.4. konstituimi, konfirmimi ose përbërja e Bordit mbikëqyrës, këshillit të 

punëtorëve ose organit tjetër mbikëqyrës të ndërmarrjes dhe çdo përcaktim 
apo ndryshim i kompetencave dhe përgjegjësive të organit të tillë; 

2.5. vendosja e një ndërmarrje nën administrimin e drejtpërdrejtë të Agjencisë 
sipas nenit 6 paragrafi 1.5. të këtij ligji; 

2.6. miratimi apo ndryshimi i aktit të themelimit, akteve nënligjore ose 
dokumenteve të ngjashme të një ndërmarrje; 

2.7. vendimi për pagesat të cilat duhet të bëhen nga të ardhurat që rezultojnë nga 
aktivitetet e Agjencisë sipas neneve 8 dhe 9 të këtij ligji ose që mbahen në 
mirëbesim në të mirë të Kreditorëve ose Pronarëve, përveç nëse Dhoma e 
Posaçme paraprakisht ka nxjerrë një vendim i cili duhet të zbatohet 
menjëherë dhe i cili kërkon bërjen e këtyre pagesave. 

2.8. nënshkrimi i një marrëveshje për menaxhimin, rindërtimin ose riorganizimin 
e ndërmarrjes ose një marrëveshje për qiradhënie lidhur me ndonjë 
ndërmarrje në pajtim me nenin 6 paragrafi 1.13. të këtij ligji; 

2.9. dhënia e koncesioneve ose qiradhënia e pronës, të drejtave ose veprimtarive 
të ndërmarrjes sipas nenit 6 paragrafi 1. 14. të këtij ligji; 

2.10. miratimi i planeve për riorganizimin ose ristrukturimin e ndërmarrjes; 
2.11. miratimi i krijimit të një ose më shumë korporatave sipas nenit 8 të këtij 

ligji; 
2.12. shitja ose transferi i një pjese ose i të gjitha aksioneve të një korporate të 

krijuar sipas nën-paragrafit 2.11. të këtij paragrafi një pale të jashtme; 
2.13. marrjen e vendimit për Likuidimin; 
2.14. vendimi për fillimin e procedurës së riorganizimit ose likuidikimit të një 

Ndërmarrje në përputhje me Rregulloren për Riorganizimin dhe Likuidimin 
e Ndërmarrjeve; 

2.15. miratimi i buxhetit dhe i planeve të punës së Agjencisë për vitin e ardhshëm 
kalendarik; 

2.16. miratimi i punës (performancës) së menaxhmentit në bazë të raportit vjetor 
të auditimit; 

2.17. vendimi nëse një ndërmarrje e veçantë ose një grup i caktuar i ndërmarrjeve 
do të konsiderohet nga Agjencia se i plotësojnë kushtet e përcaktuara në 
nenin 5; dhe 

2.18. vendosja e procedurave, funksioneve ose njësive të kontrollit të brendshëm 
në Agjenci të cilat Bordi i konsideron të nevojshme. 

3. Agjencia merr vendimet për privatizimin ose likuidimin e ndërmarrjeve vetëm pas 
konsultimit me zyrtaret e komunave ne te cilat ndodhet ndërmarrja përkatëse. 
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Neni 16 
Menaxhmenti dhe personeli 

 
1. Drejtori Menaxhues me ndihmën e dy Zëvendësdrejtorëve menaxhues është 

përgjegjës për: 
1.1. kryerjen e të gjitha funksioneve që i janë deleguar atij nga Bordi; 
1.2. zhvillimin e veprimtarisë së rregullt të Agjencisë në pajtim me politikën dhe 

udhëzimet që mund të nxirren nga Bordi; 
1.3. organizimin, emërimin dhe largimin nga puna të personelit (përveç 

Zëvendësdrejtorëve menaxhues dhe zyrtarëve të tjerë, emërimin e të cilëve 
Bordi e ka rezervuar për vete) në pajtim me vendimet e marra ose udhëzimet 
e nxjerra nga Bordi; 

1.4. përgatitjen e mbledhjeve të Bordit dhe sigurimin e zbatimit të vendimeve të 
Bordit; dhe 

1.5. kryerjen e çfarëdo funksioni në marrëveshje me Bordin në pajtim me nenin 
2 paragrafi 2.2. të këtij ligji. 

2. Drejtori menaxhues i raporton Bordit dhe i përgjigjet vetëm atij dhe asnjë pale 
tjetër.  

3. Drejtori menaxhues dhe dy Zëvendësdrejtorët menaxhues emërohen nga Bordi. 
Kryesuesi është përgjegjës për nominimin e kandidatëve për këto pozita në pajtim 
me procedurat që do të përshihen në rregullore të miratuar nga Bordi dhe lëshuar 
nga Agjencia. Drejtori menaxhues dhe zëvendësdrejtorët menaxhues në çdo kohë 
mund të shkarkohen nga Bordi. Bordi vendosë për kompensimin dhe kushtet e 
tjera të shërbimit të drejtorit dhe Zëvendësdrejtorëve menaxhues, pa cenuar nenin 
16 paragrafi 5 më poshtë. Drejtori Menaxhues apo njëri nga zëvendësdrejtorët 
menaxhues të caktuar nga Drejtori Menaxhues janë të pranishëm në secilin takim 
të Bordit me qëllim të dhënies së këshillave dhe informatave për Bordin dhe të 
përgjigjes në pyetjet e parashtruara atyre nga anëtarët e Bordit. Kur Bordi Diskuton 
çfarëdo çështje të interesit specifik personal për Drejtorin Menaxhues apo 
zëvendësdrejtorin menaxhues i cili është i pranishëm, Kryesuesi mund të kërkojë 
që ai person të mos jetë i pranishëm gjatë bisedimeve. Drejtori Menaxhues dhe dy 
zëvendësdrejtorët menaxhues nuk kanë të drejtë vote në takimet e Bordit.  

4. Personat të cilët nuk kanë të drejtë për t’u emëruar për drejtorë të Bordit sipas nenit 
13.4 gjithashtu nuk kanë të drejtë të emërohen për Drejtor Menaxhues ose 
Zëvendësdrejtor menaxhues. Ata gjithashtu nuk kanë të drejtë të zgjidhen në këto 
poste nëse mbajnë një post publik ose janë anëtarë të një organi ekzekutiv në një 
parti politike.  

5. Menaxhmeni dhe personeli tjetër i Agjencisë mund të delegohen në Agjenci nga 
institucionet e tjera. Në rastet e tilla, kompensimi dhe kushtet e tyre të shërbimit do 
të varen nga kontrata e tyre me institucionin i cili i dërgon. Privilegjet dhe 
imuniteti i personelit të deleguar, nëse kanë të tilla, varen nga privilegjet dhe 
imunitetet e institucionit që i dërgon dhe nga marrëdhënia kontraktuese e 
personelit të transferuar me atë institucion. Ky rregull zbatohet po ashtu për tatimin 
e Drejtorëve të caktuar në Kosovë.  

6. Gjatë kryerjes së detyrave të tyre, menaxhmenti dhe personeli i përgjigjen vetëm 
Agjencisë. Ata nuk duhet të marrin kurrfarë udhëzimesh sa i përket kryerjes së 
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detyrave të tyre nga asnjë autoritet tjetër përveç Bordit ose nga eprori i tyre 
hierarkik në Agjenci.  

7. Menaxhmenti dhe personeli duhet ta ruajnë fshehtësinë e informatave të fituara 
gjatë shërbimit të tyre në Agjenci, edhe gjatë edhe pas shërbimit të tyre në Agjenci.  

8. Menaxhmenti dhe personeli nuk duhet të kenë interes të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë në një ndërmarrje apo në ndonjë palë e cila pretendon një interes në atë 
ndërmarrje. Menaxhmentit dhe personelit gjithashtu i ndalohet marrja e 
përfitimeve nga çdo palë tjetër përveç nga Agjencia për çdo veprim ose mosveprim 
të Agjencisë, pa cenuar nenin 16.5.  

9. Menaxhmenti dhe personeli kanë ndaj Agjencisë detyrimin e njëjtë për mirëbesim, 
kujdes dhe diligjencë sikurse zyrtarët, menaxhmenti dhe personeli i shoqërive 
aksionare sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.  

10. Bordi, menaxhmenti dhe personeli nuk i përgjigjen asnjë pale tjetër për cilindo 
veprim ose mosveprim të bërë në emër të Agjencisë, përveç Agjencisë brenda 
kompetencave që u janë dhënë atyre nga Agjencia. Bordi, menaxhmenti dhe 
personeli janë përgjegjës ndaj Agjencisë për çdo mosrespektim të detyrave tyre 
sipas këtij ligji ose sipas kontratave të tyre me Agjencinë, pa cenuar nenin 16.5.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT FINANCIARE 
 

Neni 17 
Kapitali Themeltar 

 
Agjencia do të ketë kapitalin themeltar në shumë prej dhjetë milionë (10.000.000) 
Euro, prej të cilave një milion (1.000.000) Euro do të paguhen me të holla të gatshme 
ose në natyrë; pjesa e mbetur mund të kërkohet nga Bordi në kohën dhe në shumën e 
nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të Agjencisë. Kapitali themeltar i Agjencisë 
mund të rritet nga Kuvendi i Kosovës me fonde nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 
në përputhje me të drejtën në Kosovë, dhe nuk mund të reduktohet. As Republika e 
Kosovës dhe as Buxheti i Konsoliduar i Kosovës nuk janë përgjegjëse për detyrimet e 
Agjencisë. 
 

Neni 18 
Detyrimet dhe Përgjegjësitë e Agjencisë 

 
1. Çdo detyrim i shkaktuar nga Agjencia, qoftë me kontratë ose me anë të veprimit të 

ligjit do të kufizohet vetëm në asetet e Agjencisë, plus pjesa e papaguar e kapitalit 
nominal të saj. Agjencia nuk është përgjegjëse për kurrfarë borxhi që lidhet me 
asetet në mirëbesim dhe asetet në mirëbesim nuk mund të preken nga çfarëdo 
borxhi i Agjencisë.  

2. Agjencia nuk është përgjegjëse për kurrfarë borxhi, veprimi ose mosveprimi që i 
atribuohet një ndërmarrje dhe asnjë ndërmarrje nuk është përgjegjëse për kurrfarë 
borxhi, veprimi ose mosveprimi që i atribuohet Agjencisë. Agjencia nuk është 
përgjegjëse për kurrfarë veprimi ose mosveprimi të drejtorëve, menaxherëve ose 
personave të tjerë kontrollues të ndërmarrjeve pavarësisht se a janë emëruar apo jo 
ata drejtorë, menaxherë a persona të tjerë kontrollues të ndërmarrjes nga Agjencia.  
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3. Asetet tjera të ndërmarrjeve që administrohen nga Agjencia do të mbahen në 
mirëbesim veçmas nga asetet e Agjencisë. Në përputhje me kritere të arsyeshme të 
investimit, fondet të cilat mbahen në mirëbesim nga Agjencia do të investohen në 
letra me vlerë dhe instrumente të tjera financiare të klasifikuara nga agjenci 
ndërkombëtare të klasifikimit si letra me vlerë dhe instrumente financiare për 
investim. 

4. Agjencia në asnjë rast nuk përgjigjet për dëmet që janë si rrjedhim i tërthortë ose si 
pasojë e masave ndëshkuese.  

5. Asnjë person i angazhuar ose i punësuar nga Agjencia dhe asnjë person i cili mban 
një pozitë menaxheriale ose të drejtorit në Agjenci ose në lidhje me Agjencinë, nuk 
mban përgjegjësi personale të çfarëdo lloji ndaj cilësdo palë të tretë për dëmet të 
cilat i janë shkaktuar ose pretendohen të jenë shkaktuar palës së e tretë si rezultat i 
një veprimi ose lëshimi të Agjencisë ose një veprimi ose lëshimi të personelit, 
menaxhmentit ose Bordit të Drejtorëve të Agjencisë, nëse ky veprim ose lëshim 
është bërë gjatë zbatimit ose ekzekutimit të autoritetit dhe përgjegjësive të 
Agjencisë të përcaktuara në këtë ligj ose cilitdo element tjetër të ligjit në fuqi në 
Kosovë ose si pasojë e zbatimit të një interpretimi të arsyeshëm dhe jo qëllimkeq të 
këtyre autoriteteve dhe përgjegjësive. Të gjitha përgjegjësitë për dëmet e 
shkaktuara në këtë mënyrë janë përgjegjësi ekskluzive të Agjencisë. Agjencia 
është e detyruar që t’i sigurojë dhe mbrojë fuqishëm personelin, menaxherët ose 
drejtorët kundër të cilëve është ngritur një akuzë për këto dëme. Për të shmangur 
dyshimin, parashihet në mënyrë specifike që ky paragraf nuk e pengon veprimin e 
asnjë dispozite të asnjë kontrate ndërmjet agjencisë dhe cilitdo person të angazhuar 
apo punësuar nga Agjencia, që krijon detyrime dhe të drejta të dëmshpërblimit dhe 
obligime për palët, vis-a-vis njëra tjetrës.  

 
Neni 19 

Politikat financiare, Identifikimi dhe transferimi i Fondeve Tepricë 
 
1. Bordi i nxjerr politikat financiare me qëllim që Agjencia ta kryejë aktivitetin e saj 

në pajtim me praktikat e shëndosha dhe të arsyeshme të menaxhimit dhe t’i 
realizojë zotimet e veta financiare pa kërkuar kapitalin e papaguar sipas Nenit 17. 
Këto politika mund t’i mundësojnë Agjencisë që të kërkojë pagesa administrative, 
pagesa të transaksioneve dhe shërbimeve nga ndërmarrjet, korporatat dhe nga çdo 
shfrytëzues tjetër i aktiviteteve të Agjencisë me kusht që këto pagesa të jenë 
transparente, jodiskriminuese dhe të arsyeshme.  

2. Përveç asaj që është paraparë në paragrafin 3.3. të këtij neni të gjitha të ardhurat e 
mbledhura nga Agjencia si rezultat i aktiviteteve të saj sipas nenit 8 dhe 9 të këtij 
ligji dhe të cilat mbahen në mirëbesim do të investohen nga agjencia në llogari, 
instrumente ose mënyra të tjera të investimit të cilat janë ranguar për investim nga 
agjenci ndërkombëtare të rangimit dhe në përputhje me kriteret e arsyeshme dhe të 
matura të investimit.  

3. Për secilin likuidim të nisur nga Agjencia apo paraardhësi i saj sipas paragrafit 2.2. 
të nenit 6 dhe nenit 9 të këtij ligji, apo sipas dispozitave analoge të legjislacionit 
zbatueshëm para këtij ligji:  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 712 

3.1. agjencia kryen apo kërkon nga autoriteti përkatës i likuidimit që të kryejë 
rishikim sistematik të të gjitha të ardhurave që dalin nga veprimet e tilla për 
të përcaktuar pjesën e atyre të ardhurave që përbënë Fonde Tepricë.  

3.2. me qëllim ekskluziv të kryerjes së një përcaktimi të tillë, Agjencia apo 
autoriteti i likuidimit deri në kohën e vërtetimit përfundimtar të vlefshmërisë 
dhe vlerës së pretendimit në fjalë apo interesit, në pajtim me këtë ligj dhe, 
nëse kërkesa apo interesi iu është nënshtruar procedurave pranë Dhomës së 
Posaçme, Ligjit për Dhomën e Posaçme:  
3.2.1. supozon që një pretendim që është bërë brenda afatit kohor nga 

kreditori i supozuar, për sa i përket të ardhurave në fjalë, ka vlerë të 
barabartë me vlerën maksimale të theksuar në atë pretendim, por 
vetëm nëse ai pretendim mbështetet me dokumente substanciale dhe 
të besueshme të cilat janë paraqitur me kohë nga kreditori brenda 
afateve të përcaktuara nga ky ligj dhe Shtojca 1 të këtij ligji; dhe 

3.2.2. supozon që interesi i pronësisë që është pohuar me kohë nga pronari 
i supozuar për sa i përket të ardhurave në fjalë është i vlefshëm po 
aq sa edhe interesi i pohuar por vetëm nëse ai interes i pohuar: 
3.2.2.1. nuk është lëshuar në bazë të kritereve të parapara në ligj 

apo është krijuar përmes kontratës që e ndërlidhë atë 
materialisht, drejtpërsëdrejti apo në mënyrë të tërthortë, me 
transformimin të cilën agjencia ka të drejtë ta bëjë nuk i 
plotëson kriteret e nenit 5 paragrafi 4. të këtij ligji dhe 

3.2.2.2. mbështetet nga dëshmi substanciale dhe të besueshme të 
cilat janë dorëzuar me kohë nga pronari i supozuar sipas 
afateve të përcaktuara në këtë ligj dhe Shtojcën 1 të këtij 
ligji, por vetëm nëse dëshmitë e tilla demonstrojnë në 
mënyrë të qartë që ndërmarrja apo personi juridik që i ka 
lëshuar ato në fakt ka pranuar pagesë të plotë për interesa 
të pronësisë në pajtim me kushtet që vlejnë për çdo 
kontratë të vlefshme, apo, në mungesë të një kontrate të 
tillë, në një shumë që i afrohet vlerës reale të interesit. 

3.3. agjencia përcakton dhe deklaron si “Fonde Tepricë” deri ne shtatëdhjetë e 
pesë përqind (75%) të çdo të ardhure që e tejkalon maksimumin e vlerës së 
përllogaritur të grumbulluar të pretendimeve përkatëse të kreditorit dhe 
interesave të pohuara të pronësisë, dhe menjëherë i transferon ato Fonde 
Tepricë “para publike” dhe trajtohen në pajtim me LMFPP të cilat do të 
shfrytëzohen për zhvillimin ekonomik të vendit, me aprovim të Kuvendit të 
Kosovës. 

3.4. në rast se shuma e mbetur në një fond të mirëbesimit nga i cili janë 
transferuar Fondet Tepricë në Qeveri sipas nën-paragrafit 3.3. më lartë është 
e pamjaftueshme për përmbushjen e të gjitha kërkesave të cilat 
përfundimisht vendosen si të vlefshme, AKP e njofton Qeverinë për këtë 
dhe Qeveria menjëherë do ti ktheje fondet përkatëse në fondin e mirëbesimit 
nga i cili janë transferuar. 
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Neni 20 
Raportet, buxheti dhe llogaritë 

 
1. Bordi i dorëzon Kuvendit të Kosovës dhe e bën publik raportin vjetor të Agjencisë 

i cili duhet të përfshijë: 
1.1. pasqyrat financiare të llogarive të Agjencisë; 
1.2. veçmas nga llogaritë e Agjencisë, pasqyrat financiare të llogarive dhe 

aseteve të cilat mbahet nga Agjencia në mirëbesim; 
1.3. listën e ndërmarrjeve që janë vënë nën administrimin e drejtpërdrejtë të 

Agjencisë në pajtim me nenin 6.1 të këtij ligji; 
1.4. listën e transaksioneve të kryera sipas nenit 8 të realizuara gjatë vitit për të 

cilin raportohet dhe për transaksionet e mbetura pezull; 
1.5. listën e ndërmarrjeve të likuiduara sipas nenit 9; dhe 
1.6. listën e ndërmarrjeve ndaj të cilave është filluar procedura e riorganizimit. 

2. Drejtori Menaxhues duhet të përgatisë buxhetin vjetor të të hyrave dhe 
shpenzimeve të përllogaritura të Agjencisë si dhe një plan të punës i cili përfshin të 
gjitha aktivitetet e Agjencisë, për miratim nga Bordi. 

 
Neni 21 

Financimi: të hyrat e dedikuara 
 
1. Agjencia financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës në pajtim me dispozitat 

e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (“LMFPP”) të 
zbatueshme për agjencitë e pavarura.  

2. Të gjitha të ardhurat e Agjencisë do të jenë të ardhura të dedikuara të Agjencisë 
sipas nenit 64 të LMFPP-së. Përveç kësaj, pesë përqind (5%) e të gjitha të hyrave 
të pranuara si rrjedhojë e çfarëdo shitje në të kaluarën apo të ardhmen, transferimit, 
privatizimit, likuidimit apo mënyrave tjera të disponimit me cilëndo ndërmarrje 
apo aset, pavarësisht nëse është bërë nga agjencia apo paraardhësja e saj, do të jetë 
tarifë administrative e Agjencisë për të mbuluar shpenzimet e veta të përgjithshme 
administrative dhe operative; dhe ajo tarifë do të jetë pjesë e të ardhurave të 
dedikuara të Agjencisë. Agjencia menjëherë transferon dhe depoziton të gjitha ato 
të ardhura nga tarifa në Fondin e Konsoliduar të Kosovës në pajtim me rregullat ne 
fuqi të LMFPP-së; Thesari dhe Ministria e Financave sigurojnë që ato fonde të 
vendosen dhe mbahen në llogarinë e dedikuar të të ardhurave të Agjencisë.  

3. Të gjitha të ardhurat e dedikuara të agjencisë i nënshtrohen procesit të përvetësimit 
të krijuar nga LMFPP për agjencitë e pavarura. Çdo e hyrë e tillë e dedikuar që nuk 
është përvetësuar nga Agjencia për t’u shpenzuar gjatë vitit kalendarik sipas Ligjit 
përkatës të përvetësimit vjetor, mbahet në llogarinë e dedikuar të të ardhurave të 
Agjencisë dhe mund të shfrytëzohet vetëm për bërë përvetësime në të ardhmen për 
Agjencinë.  

4. Agjencia mund të pranojë edhe financim nga palët e treta, me kusht që dhënia dhe 
marrja e financave të tilla të bëhet në pajtim me LMFPP-në dhe elementet tjera të 
zbatueshme të së drejtës në Kosovë.  
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Neni 22 
Trajtimi i taksave 

 
1. Të ardhurat dhe prona e Agjencisë janë të përjashtuara nga tatimi, me kusht që 

përjashtimi i tillë të mos vlejë për ndërmarrjet, korporatat, llogaritë dhe asetet e 
tjera të administruara nga Agjencia si agjenci mirëbesimi. 

2. Transferi i aseteve dhe shitja e aksioneve në pajtim me nenin 8 dhe 9 nuk i 
nënshtrohet tatimit mbi vlerën e shtuar. 

 
KREU V 

LLOGARIDHËNIA 
 

Neni 23 
Llogaridhënia e Bordit, Menaxhmentit dhe Personelit 

 
1. Bordi ushtron gjykim të pavarur gjatë ushtrimit të funksioneve dhe përgjegjësive të 

tij sipas këtij ligji.  
2. Bordi kolektivisht dhe drejtorët individualisht janë përgjegjës në çdo kohë për 

pajtueshmërinë e aktivitetit të Agjencisë me:  
2.1. këtë ligj; 
2.2. ligjet e tjera të aplikueshme në Kosovë; 
2.3. aktin themelues, aktet nënligjore, politikat operative, financiare dhe të 

personelit si dhe procedurat e punës së Agjencisë, përveç nëse ato janë 
modifikuar ose shfuqizuar në pajtim me këtë ligj; dhe 

2.4. cilëndo marrëveshje ndërkombëtare që ndërlidhen me Kosovën dhe që i 
transferojnë funksione ose detyrime Agjencisë. 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Menaxhmentit zbatohen nga Bordi. Detyrat dhe 
përgjegjësitë e personelit zbatohen nga Drejtori Menaxhues. Të gjitha kërkesat për 
shqyrtimin ligjor të masave të zbatimit të marra, të pranuara ose kundërshtuara nga 
Bordi do të paraqiten drejtpërdrejt para Dhomës së Veçantë. 

 
Neni 24 

Shpërndarja e Komisioneve të Shqyrtimit; zgjidhja e pretendimeve 
të pazgjidhura 

 
1. Të gjitha Komisionet për Shqyrtimin e Ankesave, të themeluara në bazë të 

legjislacionit që ka qenë në fuqi para këtij ligji shpërndahen dhe nuk krijohet më 
asnjë komision i shqyrtimit. Agjencia sa më shpejtë që është e mundshme, ia kthen 
parashtruesit çdo ankesë që është dorëzuar nga komisioni i shqyrtimit dhe që nuk 
është vendosur me vendim përfundimtar të komisionit të shqyrtimit para datës së 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. Me kthimin e ankesës parashtruesit, Agjencia përfshin 
në të edhe një njoftim, me datën e dorëzimit te parashtruesi, se ankesa po kthehet 
në pajtim me kriteret e këtij neni 24, dhe që në bazë të nenit 24.2 të këtij ligji, 
parashtruesi i ka gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e njoftimit që të ri-parashtrojë 
ankesën te Dhoma e Posaçme, dhe që mosparashtrimi i saj do të nënkuptojë që 
parashtruesi do ta humb të drejtën e parashtrimi të ankesës përgjithmonë, apo të 
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pretendimit të çfarëdo çështjeje lidhur me atë ankesë, në çfarëdo tribunali apo 
procedure gjyqësore apo administrative.  

2. Parashtruesi të cilit i kthehet ankesa në bazë të nenit 24.1 i ka gjashtëdhjetë (60) 
ditë nga data e njoftimit që të parashtrojë serish ankesë te Dhoma e Posaçme. Nëse 
parashtruesi nuk e parashtron ankesën në Dhomën e Posaçme brenda gjashtëdhjetë 
(60) ditëve, parashtruesi do ta humb të drejtën e parashtrimi të ankesës 
përgjithmonë, apo të pretendimit të çfarëdo çështjeje lidhur me atë ankesë, pranë 
çfarëdo tribunali apo procedure gjyqësore apo administrative.  

3. Kthimin e ankesës te parashtruesi Agjencia e bënë përmes postës së rregullt dhe do 
të përdorë vetëm adresën më të fundit të parashtruesit e cila është dhënë në Agjenci 
nga parashtruesi. Periudha gjashtëdhjetë (60) ditore e specifikuar në nenin 24.2 
fillon të llogaritet në mesnatën e ditës kur ankesa e kthyer iu është dorëzuar 
parashtruesit.  

4. Brenda dyzetepesë (45) ditëve pas kthimit të ankesës sipas këtij neni 24, Agjencia 
gjithashtu ia kthen parashtruesit në fjalë çdo tarifë të paguar nga parashtruesi lidhur 
me parashtrimin e ankesës në Agjenci.  

 
Neni 25 

Auditimet e jashtme 
 
1. Do të ketë auditime vjetore të Agjencisë, duke përfshirë edhe auditime të jashtme 

financiare, në përputhje me procedurat standarde të veprimit të përcaktuara nga 
Ministria e Financave, si dhe auditime plotësuese për të cilat mund të vendosë 
Kuvendi i Kosovës.  

2. Auditimet vjetore përveç Agjencisë do të shtrihen në çdo ndërmarrje dhe llogari 
besimi që administrohet drejtpërsëdrejti nga Agjencia. Fushëveprimi i çfarëdo 
auditimi plotësues përcaktohet nga Kuvendi i Kosovës, varësisht nga rasti.  

 
KREU VI 

ZBATIMI DHE ZGJIDHJA E KONTESTEVE 
 

Neni 26 
Ndihma nga Qeveria e Kosovës 

 
Kur të kërkohet nga Agjencia, Qeveria, Policia e Kosovës dhe autoritetet tjera publike 
sigurojnë të gjithë ndihmën e nevojshme për zbatimin e kompetencave të Agjencisë 
dhe urdhrave të lëshuara nga ajo në bazë të këtij ligji. 
 

Neni 27 
Shqiptimi i gjobave 

 
1. Për zbatimin e kompetencave të saj sipas këtij ligji, Agjencia mund të lëshojë 

urdhra dhe shqiptojë gjobat e përcaktuara në këtë nen ndaj ndërmarrjeve, 
punonjësve dhe personave të tjerë me funksione menaxhuese ose mbikëqyrëse mbi 
ndërmarrjet për: 
1.1. mosdhënien e përgjigjes brenda pesë ditësh pune nga dita e pranimit të 
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kërkesës me shkrim nga një përfaqësues i autorizuar i Agjencisë për 
informatat ose dokumentacionin që është në posedim të të adresuarit, deri në 
njëmijë (1000) Euro në ditë për çdo ditë të mos përgjigjes - deri në 
maksimumin prej njëqind mijë (100.000) Euro; 

1.2. dhënien me qëllim të informatave të rrejshme një përfaqësuesi të autorizuar 
të Agjencisë -deri në një qind mijë (100.000) Euro; 

1.3. shkatërrimin, falsifikimin, fabrikimin ose fshehjen e të dhënave mbi 
ndërmarrjen - deri në njëqind mijë (100.000) Euro; 

1.4. fshehjen e qëllimshme ose transferimin e paligjshëm të aseteve të 
ndërmarrjes - deri në pesëdhjetë mijë (50.000) Euro ose një shumë e 
barabartë me tri herë vlerën e aseteve në fjalë, cilado që është më e lartë; 
dhe 

1.5. mosdorëzimin në Agjenci të çfarëdo aseti të ndërmarrjes pas marrjes së një 
urdhri me shkrim nga Bordi - deri në pesëdhjetë mijë (50.000) Euro ose 
shumën e barabartë me tri herë vlerën e aseteve të pa dorëzuara, cilado që 
është më e lartë. 

2. Çdo urdhër për shqiptimin e gjobave konform nenit 27.1 nënshkruhet nga Drejtori 
Menaxhues ose një Zëvendësdrejtor Menaxhues dhe i dorëzohet ndërmarrjes ose 
personit në fjalë. Urdhri hyn në fuqi menjëherë pas lëshimit të tij. Ndërmarrja apo 
personi në fjalë i ka tridhjetë ditë (30) pas dorëzimit të atij urdhri, për ta 
kundërshtuar atë pranë Dhomës së Posaçme. Dhoma e Posaçme i trajton ankesat e 
tilla me urgjencë dhe mundet, deri në zgjidhjen e çështjes ta pezullojë urdhrin dhe 
të shqiptojë masa të përkohshme lehtësuese që Dhoma e Posaçme i konsideron të 
nevojshme apo të duhura gjatë periudhës së shqyrtimit. 

 
Neni 28 

Përgjegjësia për dëme 
 
Çdo drejtor i ndërmarrjes dhe çdo person tjetër me funksion menaxhues dhe 
mbikëqyrës mbi ndërmarrjen është përgjegjës për çfarëdo dëmi të shkaktuar 
ndërmarrjes si rezultat i mosrespektimit të udhëzimeve të ligjshme të përfaqësuesit të 
autorizuar të Agjencisë që vepron sipas autorizimeve të Agjencisë. Agjencia 
autorizohet të kërkojë në emër të ndërmarrjes në fjalë pagimin e dëmit të tillë në 
gjykatën kompetente. 
 

Neni 29 
Të drejtat e Agjencisë në procedurat ligjore kundër ndërmarrjeve 

 
1. Asnjë procedurë ligjore kundër një ndërmarrje nuk do të mbahet në gjykatë nëse 

kërkuesi nuk siguron dëshmi me shkrim se Agjencisë i është paraqitur njoftimi me 
shkrim lidhur me ngritjen e padisë në të cilën duhet të specifikohet emri i 
kërkuesit, emri i ndërmarrjes dhe të dhënat e tjera identifikuese, baza e ankesës dhe 
ndihma e kërkuar.  

2. Agjencia ka të drejtë ligjore që të kërkojë çfarëdo të drejtash për një ndërmarrje në 
gjykatën kompetente në emër të asaj ndërmarrje.  

3. Kurdo që procedurat ligjore janë në pritje të zgjidhjes së një çështje në emër të një 
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ndërmarrje ose kundër saj, Agjencia në çdo kohë mund ta njoftojë gjykatën 
kompetente se ajo do të veprojë si përfaqësues ligjor i ndërmarrjes në fjalë, me 
kusht që ajo të veprojë si përfaqësues ligjor i vetëm një ndërmarrje në procedurën 
ku palë janë më shumë se një ndërmarrje.  

 
Neni 30 

Paditë gjyqësore kundër Agjencisë 
 
1. Dhoma e Veçantë ka juridiksion ekskluziv për të gjitha paditë kundër Agjencisë.  
2. Dhoma e Veçantë nuk do të pranojë asnjë padi kundër Agjencisë përveç nëse pala 

paditëse dorëzon dëshminë se e ka njoftuar kryesuesin e Bordit për dorëzimin e një 
padie të tillë së paku gjashtëdhjetë (60) ditë para dorëzimit të saj. Me kërkesën e 
Agjencisë Dhoma e Veçantë mund të pezullojë hapjen e procedurës së padisë që 
është bërë kundër Agjencisë për një afat i cili nuk mund t’i kalojë gjashtëdhjetë 
(60) ditë nga dita e pranimit të padisë së tillë për të mundësuar një zgjidhje 
miqësore.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 31 
Ligji në fuqi 

 
1. Ky ligj mbisundon çdo dispozitë tjetër të së drejtës në Kosovë që është në 

kundërshtim me të. Pa paragjykim ndaj aplikimit të përgjithshëm të fjalisë së 
mëparshme, parashihet në mënyrë specifike që Ligji për Procedurën Administra-
tive nuk do të vlejë: 
1.1. për çfarëdo veprimi të ndërmarrë nga Agjencia sipas autorizimeve të këtij 

ligji lidhur me privatizimin, likuidimin, shitjen, transferimin, restrukturimin, 
riorganizimin apo mënyrat tjera të zgjidhjes së një ndërmarrje, korporate 
apo aseti, dhe 

1.2. për trajtimin dhe përcaktimin nga Agjencia të autoritetit të likuidimit të 
çfarëdo pretendimi apo interesi të bërë apo të pohuar nga cilido person si 
kreditor apo pronar i supozuar. 

2. Me këtë ligj shfuqizohet Ligji Nr. 03/L-067, “për Agjencinë Kosovare të Privati-
zimit”.  

3. Agjencia merr përsipër të gjitha asetet dhe detyrimet të cilat ajo ose paraardhësja e 
saj i ka mbajtur, fituar apo shkaktuar sipas Rregullores së UNMIK-ut 2002/12. 
Bordi dhe menaxhmenti i Agjencisë i përmbushin të gjitha përgjegjësitë e cilitdo 
Bordi ose menaxhmenti paraardhës të emëruar sipas Rregullores së UNMIK-ut 
2002/12.  

4. Pa paragjykim ndaj fushëveprimit të përgjithshëm të paragrafit të mëparshëm apo 
paragrafit 2. të nenit 3 të këtij ligji, parashihet në mënyrë specifike që Agjencia 
është trashëgimtarja ligjore dhe ekskluzive e cilësdo apo të gjitha të drejtave dhe 
obligimeve të AKM-së që janë specifikuar apo kanë dalë në lidhje me ndonjë 
kontratë që është ekzekutuar më parë nga AKM-ja dhe një apo më shumë palë të 
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treta që si objekt kryesor të tyre kanë pasur menaxhimin, operimin, shitjen, 
transferimin, likuidimin apo ndonjë mënyrë tjetër të disponimit me ndërmarrjen, 
korporatën, asetin apo çfarëdo interesi në cilëndo nga këto. Çdo referim i 
kontratave të tilla në AKM do të interpretohet në mënyrë përfundimtare se 
nënkupton Agjencinë. Çdo referim i kontratave të tilla në Përfaqësuesin Special të 
Sekretarit të Përgjithshëm do të interpretohet në mënyrë përfundimtare se 
nënkupton Bordin e Agjencisë. Nëse kontrata përmban një apo më tepër dispozita 
që specifikojnë që kontrata bazohet në ndonjë ligj të ndonjë shteti të huaj: 
4.1. as ajo dispozitë e as ai ligj i shtetit të huaj nuk përdoret, interpretohet apo 

zbatohet në mënyrë të tillë që të shmangë apo pakësojë kriteret e paraqitura 
më lart në këtë paragraf, dhe 

4.2. ky paragraf nuk interpretohet si paragraf që e bën të vlefshëm apo të 
pavlefshëm, në tërësi apo pjesërisht, në çfarëdo mënyre, zgjedhjen e ligjit të 
specifikuar në atë dispozitë; vlefshmëria apo pavlefshmëria përcaktohet në 
pajtim me rregullat e aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare private. 

5. Drejtorët e Bordit të emëruar nga PCN sipas nenit 12, paragrafi 3. do të vazhdojnë 
të qëndrojnë në pozitat e tyre edhe pas përfundimit të mandatit të PCN dhe do të 
kompensohen nga të ardhurat e dedikuara të AKP-së përveç nëse vendoset ndryshe 
nga PCN para përfundimit të mandatit të tij. 

 
Neni 32 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligji hyn në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-034 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-025-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 19 / 21 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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PJESA I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi dhe zbatueshmëria e kësaj Shtojce 
 
Kjo Shtojcë përcakton bazat dhe procedurat për likuidimin e Ndërmarrjeve dhe 
Aseteve mbi të cilat Agjencia ka autoritet, në pajtim me Ligjin për AKP-në dhe të 
drejtat dhe obligimet e të gjithë pjesëmarrësve dhe palëve të prekura. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Për qëllime të interpretimit dhe aplikimit të kësaj Shtojce, termat e përkufizuar në 

nenin 3 të Ligjit për AKP-në dhe termat shtesë, kurdoherë që të përdoren në këtë 
Shtojcë, kanë domethënien e përcaktuar përveç nëse konteksti në të cilin paraqitet 
termi qartësisht ka kuptim tjetër: 
1.1. Dispozitat e shpalljes, do të thotë dispozitat që kanë të bëjnë me shpalljet 

sipas nenit 49 të kësaj Shtojce. 
1.2. Ditë pune, do të thotë një ditë e javës në të cilën institucionet e Kosovës 

janë të hapura për punë në Prishtinë, përveç të shtunave, të dielave dhe 
festave publike në Kosovë; 

1.3. Gjykata, do të thotë Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme e Kosovës. 
1.4. Afati për dorëzimin e kërkesave, do të thotë data e përcaktuar në nenin 7. 
1.5. Likuidimi, do të thotë procesi ligjor që përfshin shitjen e aseteve të një 

Ndërmarrje, shpërndarjen e të hyrave në pajtim me nenin 40 të kësaj Shtojce 
dhe ndërprerjen e ekzistimit të Ndërmarrjes në pajtim me dispozitat e kësaj 
Shtojce; 
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1.6. Vendimi për likuidim, do të thotë vendimi i Bordit të Drejtorëve të AKP-së 
për iniciuar një likuidim. 

1.7. Data e vendimit për likuidim, do të thotë data në të cilën Bordi i 
Drejtorëve të AKP-së ka miratuar Vendimin për likuidim. 

1.8. Autoriteti i likuidimit, do të thotë Agjencia apo personi(at) i autorizuar nga 
Agjencia dhe i caktuar nga Bordi sipas këtij Ligji që të veprojë si Autoritet i 
Likuidimit i një Ndërmarrje në procedurë të likuidimit. 

1.9. Menaxheri apo Menaxhmenti, do të thotë zyrtari apo zyrtarët kryesorë 
ekzekutivë të një Ndërmarrje. 

1.10. Kontrata e qirasë, do të thotë të drejtat pronësore sipas përshkrimit në 
Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut 2003/13 të datës 9 maj 2003 për 
Transformimin e së drejtës për përdorimin e pronës së patundshme në 
pronësi shoqërore. 

1.11. Ligji për AKP-në, do të thotë Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit 
i vitit 2011, të cilit i është bashkëngjitur kjo Shtojcë. 

1.12. Person, do të thotë person fizik, person juridik, ndërmarrje apo autoritet 
publik. 

1.13. Ofrues i shërbimeve profesionale, do të thotë një individ apo subjekt i 
angazhuar në ofrimin e shërbimeve profesionale për Agjencinë. 

1.14. Dëshmia e kërkesës, do të thotë dokumenti i dorëzuar nga një kreditor i 
supozuar i Ndërmarrjes në formën e përshkuar nga Agjencia dhe që 
përcakton informata dhe hollësi lidhur me Kërkesën në fjalë të përshkruar 
në nenin 23 të kësaj Shtojce. 

1.15. Dëshmia e interesit, do të thotë dokumenti i dorëzuar nga një pronar i 
pretenduar i Ndërmarrjes apo një aseti të saj në formën e përshkruar nga 
Agjencia dhe që përcakton informata dhe hollësi lidhur me interesin e 
pretenduar të pronësisë të përshkuar në nenin 23 të kësaj Shtojce. 

1.16. Kreditor i regjistruar, do të thotë personi/kreditori që ka i cili ka 
parashtruar Dëshmi të Kërkesës e cila është pranuar, tërësisht apo pjesërisht, 
nga ana e Autoritetit të Likuidimit, me kusht që ai Person humbet statusin e 
tij si “Kreditor i regjistruar” nëse Dëshmia e Kërkesës refuzohet në tërësi. 
Personi të cilit i është refuzuar Dëshmia e Kërkesës në tërësi nga ana e 
Autoritetit të Likuidimit bëhet “Kreditor i regjistruar” nëse dhe pasi që 
Gjykata të urdhërojë Autoritetin e Likuidimit ta pranojë Dëshminë e 
Kërkesës tërësisht apo pjesërisht. 

1.17. Bartësi i regjistruar i interesit, do të thotë Personi që ka parashtruar Dëshmi 
të Interesit e cila është pranuar, tërësisht apo pjesërisht, nga ana e Autoritetit 
të Likuidimit; me kusht që ai Person humb statusin e tij si “Bartës i regjistruar 
i interesit” nëse dhe pasi që Gjykata më pas urdhëron që ajo Dëshmi e 
Interesit të refuzohet në tërësi. Një Person, Dëshmia e Interesit e të cilit është 
refuzuar tërësisht nga ana e Autoritetit të Likuidimit bëhet “Bartës i regjistruar 
i interesit” nëse dhe pasi Gjykata të ketë urdhëruar Autoritetin e Likuidimit të 
pranojë Dëshminë e Interesit të tillë tërësisht apo pjesërisht. 

1.18. Kreditor i siguruar, do të thotë Kreditori me kërkesa të siguruara apo të 
drejta për realizimin e kërkesës së tij përmes aseteve apo të drejtave të 
specifikuara që janë të regjistruara në regjistra apo libra të tjerë publikë. 
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1.19. Kërkesë e siguruar, do të thotë çdo Kërkesë që është siguruar në mënyrë të 
duhur dhe të ligjshme me anë të një garancie ndaj një Aseti të Ndërmarrjes, 
qoftë në formë të pengut, garancisë, hipotekës apo interesave të tjerë të 
ligjshëm të siguruar. 

 
Neni 3 

Fushëveprimi 
 
Dispozitat e kësaj Shtojce rregullojnë procesin e likuidimit të Ndërmarrjes, pavarësisht 
nëse ai është iniciuar sipas Ligjit të AKP-së apo legjislacionit tjetër përkatës 
pararendës. 
 

PJESA II 
PROCEDURAT FILLESTARE 

 
Neni 4 

Bazat për inicimin e rasteve të likuidimit dhe vendimeve të likuidimit. 
 
Rastet e likuidimit sipas Ligjit për AKP-në iniciohen nga Bordi i Drejtorëve i AKP-së 
me vendim të nxjerrë në pajtim me autoritetin e AKP-së sipas nenit 9.1 të Ligjit të 
AKP-së dhe vendimi i tillë është në pajtueshmëri me dispozitat e nenit 15.2.13 të Ligjit 
për AKP-në. 
 

Neni 5 
Fillimi i likuidimit 

 
Menaxhmenti i AKP-së përgatit propozimin për Bordin për fillimin e likuidimit të një 
Ndërmarrje. Forma dhe përmbajtja e propozimit përkufizohet në Politikat Operacionale 
të nxjerra nga Bordi në pajtim me nenin 10 të Ligjit për AKP-në. 
 

Neni 6 
Pasojat e vendimit të bordit për likuidim 

 
Pas Vendimit për likuidim, Bordi emëron Autoritetin e Likuidimit, në pajtim me 
procedurën e përshkruar në nenin 12 të kësaj Shtojce. 
 

Neni 7 
Njoftimi për likuidim 

 
1. Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së Vendimit për likuidim, Agjencia 

publikon, apo kërkon nga Autoriteti i Likuidimit të publikojë njoftimin me 
informatat e cekura në paragrafin 2 të këtij neni (Njoftimi për likuidim). Publikimi 
i Njoftimit për likuidim bëhet në pajtim me Dispozitat për Shpallje të kësaj 
Shtojce.  

2. Njoftimi për likuidim titullohet, me shkronja të mëdha dhe të theksuara të shtypit, 
“njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjes”, dhe përfshin 
informatat në vijim:  
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2.1. datën dhe përshkrimin e përgjithshëm të Vendimit për likuidim; 
2.2. referencë në këtë ligj dhe këtë shtojcë si dhe një përshkrim të përgjithshëm 

të të drejtave të Personave që kanë Dëshmi të Interesit; 
2.3. një deklaratë që Autoriteti i Likuidimit administron likuidimin sipas këtij 

ligji dhe kësaj shtojce; 
2.4. hollësi lidhur me atë se si të sigurohen formularët për Dëshmi të Kërkesës 

dhe Dëshmi të Interesit dhe metoda për parashtrimin e Dëshmive të 
Kërkesës apo Dëshmive të Interesit, bashkë me një indikacion të qartë e të 
theksuar të afatit për parashtrimin e Dëshmisë të Kërkesës dhe Interesit 
(“Afati për parashtrimin e kërkesave”); 

2.5. një deklaratë që vetëm Kreditorët e regjistruar dhe Bartësit e regjistruar të 
interesit të përcaktuar të tillë në pajtim me këtë ligj dhe këtë shtojcë, kanë të 
drejtë të marrin pjesë në shpërndarjen e të hyrave që rezultojnë nga 
likuidimi i Ndërmarrjes, si dhe vetëm për aq sa përcaktohet me këtë ligji dhe 
këtë shtojcë. 

2.6. njoftimin që: 
2.6.1. saktëson adresën dhe hollësitë tjera të kontaktit që përdoren për 

parashtrimin e Dëshmive të Kërkesës dhe Dëshmive të Interesit dhe 
komunikimeve tjera me Autoritetin e likuidimit; 

2.6.2. përfshin një deklaratë të qartë se të gjithë personat që pretendojnë se 
kanë Kërkesa dhe/apo interesa ndaj ndërmarrjes apo aseteve të 
ndërmarrjes duhet të parashtrojnë Dëshmi të Kërkesës dhe/apo 
Dëshmi të Interesit me anë të formularët përkatës bashkë me të 
gjitha dokumentet mbështetëse brenda Afatit për parashtrimin e 
kërkesave, që do të caktohet në 16:00 në një ditë pune dyzetepesë 
(45) ditë pas datës në të cilën është publikuar në tërësi Njoftimi për 
likuidim në pajtim me të gjitha kërkesat e aplikueshme të 
Dispozitave për Shpallje; 

2.6.3. përfshin një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara se të gjithë 
Personat që pretendojnë të kenë Kërkesa apo interesa në apo ndaj 
ndërmarrjes duhet të veprojnë në pajtueshmëri me kërkesat e 
saktësuara në njoftim, pavarësisht nëse më herët e kanë informuar 
Gjykatën, Agjencinë apo pararendësin e Agjencisë (Agjencinë 
Kosovare të Mirëbesimit) në lidhje me të; 

2.6.4. përfshin një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara se të gjitha 
Kërkesat dhe Interesat që nuk janë parashtruar si duhet deri në 
Afatin për parashtrimin e kërkesave do të refuzohen dhe do të jenë 
përgjithmonë të parashkruara dhe të pa ekzekutueshme; dhe 

2.6.5. përfshin një indikacion të qartë se ku dhe si një person mund të 
sigurojë formularë standard për parashtrimin e Dëshmisë së 
Kërkesës dhe Dëshmisë së Interesit. 

3. Autoriteti i Likuidimit mund të përfshijë informata tjera në njoftimin për likuidim 
nëse e konsideron të nevojshme.  

4. Autoriteti i likuidimit brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së publikimit të 
parë Njoftimit për Likuidim në publikimin e specifikuar në Dispozitat për Shpallje, 
i dërgon me postë një kopje të Njoftimit për likuidim çdo personi që më herët ka 
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informuar me shkrim Agjencinë apo Gjykatën lidhur me Kërkesën apo interesin e 
pretenduar ndaj ndërmarrjes apo aseteve të ndërmarrjes. Agjencia gjithashtu e 
përfshin një letër që informon personat e tillë se ata duhet të parashtrojnë Dëshmi 
të Kërkesës apo Dëshmi të Interesit në pajtim me Njoftimin për likuidim. 
Dispozitat e këtij paragrafi 4. nuk aplikohen nëse nuk mund të konstatohet lehtë 
adresa e personit në fjalë apo përfaqësuesit ligjor nga regjistrat e Agjencisë apo të 
Gjykatës që në mënyrë substanciale ndërlidhen me ndërmarrjen në fjalë.  

5. Brenda pesëmbëdhjetëmijë (15) ditësh pas publikimit fillestar të Njoftimit për 
likuidim, Autoriteti i Likuidimit publikon përsëri njoftimin në pajtim me 
Dispozitat për shpallje. Për të shmangur dyshime, ky publikim i Njoftimit për 
likuidim ka ndikim në datën dhe kohën e Afatit për parashtrimin e kërkesave, i cili 
mbetet ai që është saktësuar në njoftimin fillestar. 

 
Neni 8 

Anulimi i të gjitha kontratave të punës 
 
Në mesnatën e Datës së Vendimit për Likuidim prishen të gjitha kontratat e punës që 
kanë qenë në fuqi deri atëherë ndërmjet ndërmarrjes dhe punonjësve të saj, nëse të tilla 
ekzistojnë. 
 

Neni 9 
Ndërprerja e të drejtave të menaxhmentit të ndërmarrjes 

apo autoriteteve tjera menaxhuese 
 
Në mesnatën e Datës së Vendimit për Likuidim, të drejtat e menaxhmentit të 
ndërmarrjes apo autoritetit tjetër menaxhues, përfaqësuesve apo të autorizuarve, si dhe 
të organit menaxhues dhe organeve mbikëqyrëse të ndërmarrjes do të ndërpriten dhe 
këto drejta barten te Autoriteti i Likuidimit. 
 

Neni 10 
Pezullimi i veprimeve 

 
1. Çdo veprim gjyqësor, administrativ apo i arbitrazhit, procedurë apo akt që përfshin 

apo që është kundër një ndërmarrje (apo aseteve të saj) që është subjekt i Vendimit 
për Likuidim pezullohet pas parashtrimit të njoftimit të Vendimit për Likuidim nga 
ana e Autoritetit të Likuidimit në gjykatën përkatëse, autoritetin publik apo tribunalin 
e arbitrazhit. Ky njoftim i referohet këtij neni 10 dhe shoqërohet me një kopje të 
Vendimit për Likuidim dhe një kopje të Njoftimit të publikuar për likuidim.  

2. Veprimet, procedurat apo aktet e tilla të pezulluara mund të vazhdojnë apo të jenë 
në fuqi vetëm me leje të Autoritetit të likuidimit apo të Gjykatës. Këto veprime, 
procedura dhe akte përfshijnë mes tjerash, çdo veprim, procedurë apo akt:  
2.1. që ka të bëjë me grumbullimin, kthimin apo zbatimin e Kërkesave për 

borxhe, taksa, gjoba apo obligime të çfarëdo lloji; 
2.2. që ka të bëjë me krijimin, pranimin, modifikimin, rritjen, përmbushjen, 

regjistrimin apo zbatimin e çdo Kërkese apo Interesi kundrejt Ndërmarrjes 
apo çdo aseti të ndërmarrjes; 
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2.3. çdo akt për realizimin, marrjen nën kontroll apo shitjen e aseteve të lëna 
peng, të hipotekuara apo që me çdo formë tjetër barre, apo ushtrimi i 
kontrollit mbi çdo aset të ndërmarrjes; dhe 

2.4. procedurat apo veprimet rregullative që kanë të bëjnë me parandalimin apo 
korrigjimin e shkeljeve të dispozitave rregullative, rregullave apo vendimeve 
përderisa ato kanë të bëjnë me pretendime monetare ndaj ndërmarrjes. 

3. Pezullimi i veprimeve, procedurave dhe akteve nuk aplikohet në: 
3.1. veprimet gjyqësore që në emër të ndërmarrjes drejtohen kundër palëve të 

treta; 
3.2. procedurat penale ndaj ndërmarrjes apo një apo më shumë anëtarëve të 

Menaxhmentit të saj; 
3.3. transferimet apo disponimi me asetet e ndërmarrjes gjatë rrjedhës së rregullt 

të punës së ndërmarrjes, përfshirë transaksionet e përcaktuar në këtë Ligj 
dhe në veçanti në nenin 10; 

3.4. procedurat apo veprimet rregullative që kanë të bëjnë me parandalimin apo 
korrigjimin e shkeljeve të dispozitave rregullative, rregullave apo vendimeve, 
nëse ato nuk përfshijnë pretendime monetare ndaj ndërmarrjes; dhe 

3.5. inspektimet dhe kërkesat për inspektim të parashtruara nga bartësit e 
hipotekave të regjistruara, garancive të vërteta apo pengjeve të ngjashme që 
kanë të bëjnë me asetet e ndërmarrjes. 

 
Neni 11 

Obligimet shërbyese të Ofruesve të shërbimeve publike 
 
1. Ofruesi i shërbimeve publike nuk mund të ndryshojë, refuzojë apo ndërpresë 

shërbimet e tij për një ndërmarrje për shkak që Bordi ka miratuar Vendim për 
Likuidim për ndërmarrjen në fjalë apo që prek atë.  

2. Nëse Vendimi për Likuidim është miratuar, Ofruesi i shërbimeve publike nuk 
mund të ndryshojë, refuzojë apo ndërpresë shërbimet e tij për ndërmarrjen për 
shkak që kjo ndërmarrje nuk ka paguar shërbimet e ofruara para datës së Vendimit 
për Likuidim. ndërmarrja do të obligohet t’i paguajë shërbimet publike të ofruara 
pas datës së Vendimit për likuidim.  

 
PJESA III 

AUTORITETI I LIKUIDIMIT 
 

Neni 12 
Themelimi i Autoritetit të Likuidimit; Caktimi i Anëtarëve 

 
1. Autoriteti i Likuidimit konsiderohet si i themeluar prej datës së Vendimit për 

Likuidim.  
2. Bordi cakton personin(at) që do të shërbejë në Autoritetin e Likuidimit pas 

Vendimit për Likuidim.  
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Neni 13 
Përbërja e Autoritetit të Likuidimit 

 
1. Bordi i AKP-së do të emërojë një ose me shumë Ofrues të Shërbimeve 

Profesionale që të shërbejnë si Autoriteti Likuidues për cdo likuidim përvec kur 
objekti i likuidimit është një ndërmarrje qe nuk ka asnjë pasuri ose kundër të cilës 
nuk është paraqitur asnjë kërkesë në afat, në këto raste anëtaret e Autoritetit të 
Likuidimit mund të emërohen nga radhët e personelit të AKP.  

2. Nëse një Autoritet i Likuidimit nuk përbëhet nga Ofrues të Shërbimeve 
Profesionale, Bordi i AKP do të sigurojë që të paktën një anëtar i këtij Autoriteti të 
Likuidimit të jetë përfaqësues i një komuniteti pakicë.  

3. Bordi i AKP-së cakton një anëtar të Autoritetit të Likuidimit të shërbejë si 
kryesues; ky emërim, po ashtu, bëhet në pajtim me Politikat Operacionale.  

 
Neni 14 

Emërimi i Ofruesve të Shërbimeve Profesionale 
 
Bordi mund të emërojë Ofruesit e Shërbimeve Profesionale nëse konsideron se 
shërbimet e tyre janë të nevojshme për Autoritetin e Likuidimit. Këto emërime bëhen 
në pajtim me Politikat Operacionale. 
 

Neni 15 
Kualifikimet e ofruesit të shërbimeve profesionale që shërben 

apo që ofron shërbime për Autoritetin e Likuidimit 
 
1. Çdo Ofrues i Shërbimeve Profesionale 

1.1. duhet të jetë kontabilist i licencuar, auditor, jurist, profesionist që ka njohuri 
të shkëlqyeshme të Konventës Evropiane për të drejtat e Njeriut ose person 
tjetër që posedon trajnimin ose përvojen e përshtatshme për nevojat e 
rastit;dhe 

1.2. duhet të ketë së paku diplomë të avancuar universitare dhe të ketë së paku 
tri (3) vite përvoje profesionale; apo 

2. Një person nuk mund të caktohet anëtar i Autoritetit të Likuidimit apo të 
angazhohet si ofrues i shërbimeve profesionale nëse: 
2.1. ai person është dënuar për krim të qëllimtë, përveç kundërvajtjeve të 

trafikut, apo, në formë ndëshkimi për sjellje të pahijshme, është privuar nga 
e drejta për të zënë pozitë të lartë në organ menaxhues apo qeverisës; 

2.2. ai person është i dyshuar, i akuzuar apo i pandehur në procedura penale në 
kohën e emërimit; 

2.3. ndaj tij ka kërkesëpadi apo nëse ka obligim ndaj ndërmarrjes në vlerë prej 
mbi pesëqind (500) Euro; 

2.4. njihet si person që i mungon kapaciteti apo ka kapacitet të kufizuar; 
2.5. .gjatë vitit të kaluar ka qenë anëtarë i organit qeverisës apo menaxhmentit të 

lartë, kontabilist, auditor i pavarur, apo avokat për ndërmarrjen apo nëse 
është anëtar i ngushtë i familjes i ndonjë pjesëtari të organit qeverisës apo 
menaxhmentit të lartë, kontabilisti, auditori të pavarur, apo avokati të 
ndërmarrjes; 
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2.6. është person fizik apo juridik në procedurë të paaftësisë së pagimit 
(insolvencës); 

2.7. është larguar nga pozita e Autoritetit të Likuidimit apo e Komitetit të 
Likuidimit në pesë (5) vitet e fundit me iniciativë të Agjencisë apo Gjykatës 
për keqsjellje të rëndë; 

2.8. është përcaktuar nga gjykata apo një organ apo tribunal tjetër i pavarur se ka 
shprehur sjellje të pahijshme apo neglizhencë; 

2.9. ai person zotëron atribute tjera që përbëjnë konflikt të interesit apo që 
pengojnë aftësinë e Ofruesit të Shërbimeve Profesionale në kryerjen e 
detyrave të tij në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 16 

Kompensimi i Ofruesve të Shërbimeve Profesionale 
 
Tarifat dhe shpenzimet e Ofruesit të Shërbimeve Profesionale paguhen nga mjetet që i 
janë ndarë Agjencisë nga buxheti i Republikës së Kosovës ose nga mjetet e siguruara 
nga një donator. Agjencia ose donatori që paguan këto tarifa dhe shpenzime ka të drejtë 
të kërkojë rimbursimin e tyre në bazë të prioritetit të përcaktuar në nenin 40 të kësaj 
Shtojce; 
 

Neni 17 
Detyrimet, kontabiliteti dhe raportimi 

 
1. Gjatë kryerjes së detyrave të tij, Autoriteti i Likuidimit dhe anëtarët e tij dhe 

Ofruesit e Shërbimeve Profesionale sigurojnë që: 
1.1. kryerja e detyrave bëhet në mënyrë të paanshme dhe profesionale; dhe 
1.2. t’i kushtojnë kujdes dhe vëmendje fiduciare (të mirëbesimit) të arsyeshme 

dhe profesionale kryerjes së këtyre përgjegjësive. 
2. Nëse një Person që nuk është përfaqësues i Agjencisë caktohet në Autoritetin e 

Likuidimit, ai Person i dorëzon Agjencisë fletëobligacion në shumën e 
mjaftueshme për të shërbyer si garanci për kryerjen adekuate të detyrave të 
Autoritetit të Likuidimit të atij Personi në pajtim me këtë Ligj. Shuma e 
obligacionit përcaktohet në pajtueshmëri me Politikat Operacionale të Agjencisë.  

3. Anëtarët e Autoritetit të Likuidimit dhe Ofruesit e Shërbimeve Profesionale nuk 
mund të jenë përgjegjës për:  
3.1. dëmet e shkaktuara nga ndërmarrja apo ndonjë Person tjetër si rrjedhojë e 

vendimeve apo veprimeve të marra apo që nuk janë ndërmarrë në kuadër të 
fushëveprimit të detyrave të tyre, përveç nëse ato dëme drejtpërsëdrejti janë 
shkaktuar nga dështimi i qëllimtë apo neglizhenca e theksuar e anëtarëve të 
Autoritetit të Likuidimit apo Ofruesi i Shërbimeve Profesionale në kryerjen 
e përgjegjësive të tyre në pajtim me dispozitat e cekura në paragrafin 1. më 
lart; apo 

3.2. dëmet që dalin nga dështimi i ndërmarrjes për t’i kryer obligimet e 
përcaktuara me ligje apo akte nënligjore në lidhje me çështje të punës, 
shëndetësore, të sigurisë apo mjedisore. 

4. Autoriteti i Likuidimit, në pajtim me këtë ligj, mund të marrë në kontroll dhe/apo 
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shesë asetet nëse Autoriteti i Likuidimit – përmes ushtrimit të kujdesit dhe 
vëmendjes së arsyeshme – konstaton se ka baza të arsyeshme ligjore të besojë që 
aseti është aset i ndërmarrjes. Nëse një aset i tillë shitet apo në mënyra tjera 
zgjidhet, dhe më vonë Gjykata përcakton që një person tjetër, ndryshe nga 
ndërmarrja, ka pasur – në kohën e shitjes apo zgjidhjes – të drejtë aktualisht të 
vlefshme dhe të zbatueshme ndaj atij aseti sipas ligjeve të Kosovës, Autoriteti i 
Likuidimit nuk është përgjegjës për humbjet apo dëmet ndaj cilitdo person që kanë 
rezultuar nga ajo shitje; megjithatë, personat që pretendojnë që kanë interes të 
ligjshëm në atë aset i gëzojnë të drejtat e saktësuara në paragrafin 5 më poshtë.  

5. Çdo person që pretendon të ketë interes të ligjshëm në cilëndo pronë që është 
shitur apo në mënyra tjera zgjidhur nga ana e Autoritetit të Likuidimit mund të 
aplikojë në Gjykatë për kompensim adekuat monetar brenda periudhës kohore prej 
tridhjetë (30) ditëve pas shitjes apo zgjidhjes së tillë. Nëse Gjykata nxjerr 
konkludim në favor të këtij personi, Gjykata urdhëron pagesën e kompensimit 
adekuat monetar për këtë person, të barasvlershme me vlerën e arsyeshme të 
interesit të tij në pronën që është prekur negativisht nga ajo shitje apo zgjidhje. 
Kompensimi i tillë duhet të paguhet nga të hyrat e pranuara prej shitjes apo 
zgjidhjes në mënyra tjera të asaj prone. Nëse Gjykata konstaton se këto të hyra nuk 
janë të mjaftueshme për t’i ofruar personit në fjalë kompensimin adekuat monetar, 
ndryshimi do të pranohet nga personi në cilësi të kreditorit të pasiguruar në 
likuidim.  

6. Autoriteti i Likuidimit mban shënime të rregullta lidhur me kryerjen e funksioneve 
të tij. Autoriteti i Likuidimit fut në këto shënime përshkrimin e hollësishëm të çdo 
veprimi të tij në lidhje me ushtrimin e përgjegjësive dhe autorizimeve të tij sipas 
nenit 18 dhe administrimit të ndërmarrjes. 

7. Autoriteti i Likuidimit publikon raporte të përgjithshme vjetore lidhur me 
mbarëvajtjen e likuidimit që përmbajnë së paku informatat në vijim:  
7.1. listën e pronave të shitura, transferuara apo të zgjidhura në mënyra tjera;  
7.2. listën e pranimeve dhe pagesave të parasë së gatshme;  
7.3. indikacion, nëse ka, të përfundimit të mundshëm të likuidimit  
7.4. shpjegim të të gjitha çështjeve që zvarritin përmbylljen e rastit të likuidimit;  

8. Pa paragjykim të dispozitave të mëparshme, Autoriteti i Likuidimit ofron 
informata dhe risi shtesë në lidhje me aktivitetet, kohë pas kohe dhe sipas 
kërkesave të arsyeshme të komitetit të kreditorëve, nëse ai themelohet nga 
Agjencia.  

9. Raportet e përgatitura nga Autoriteti i Likuidimit vihen në dispozicion për 
inspektim, nëse kërkohen nga cilido kreditor i konfirmuar, si dhe publikohen në 
faqen e internetit të Agjencisë përkrah komunikatës për shtyp për të joshur 
vëmendjen e opinionit publik lidhur me raportin  

 
Neni 18 

Përgjegjësitë dhe autorizimet e përgjithshme të Autoritetit të Likuidimit 
 
1. Varësisht nga dispozitat tjera specifike të aplikueshme të këtij ligji, Autoriteti i 

Likuidimit ka përgjegjësi dhe autoritet që të ndërmerr veprime adekuate dhe sipas 
nevojës, lidhur me mbarëvajtjen e likuidimit, përfshirë, mes tjerash si në vijim: 
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1.1. krijimin dhe kompletimin e një regjistri të të gjitha aseteve dhe detyrimeve 
të ndërmarrjes dhe degëve të saj; 

1.2. mbajtjen dhe ruajtjen e llogarive dhe korrespondencës afariste të ndërmarrjes; 
1.3. marrjen në posedim, grumbullimin, rikthimin dhe të gjitha veprimet e 

nevojshme për realizimin e aseteve të ndërmarrjes dhe, për këtë qëllim, hyrjen 
apo inicimin e procedurave të tilla sipas volisë së Autoritetit të Likuidimit; 

1.4. me miratimin paraprak të Bordit, shitjen apo zgjidhjen në mënyra tjera e 
asetit(ve) të ndërmarrjes përmes tenderit publik konkurrues (i cili do të 
drejtohet nga Agjencia), apo në raste të jashtëzakonshme pas negociatave 
direkte, përfshirë shitjen e këtyre aseteve të spastruara nga të gjithë pengjet 
dhe interesat; 

1.5. ekzekutimin në emër të ndërmarrjes të kontratave, titujve, fletëpranimeve 
apo dokumenteve tjera; 

1.6. hartimin, pranimin, nxjerrjen dhe miratimin e kambialeve apo shkresave 
premtuese në emër të ndërmarrjes; 

1.7. operimin, hapjen, mbylljen dhe konsolidimin e llogarive bankare të 
ndërmarrjes dhe kryerjen e pagesave të rastit apo të nevojshme për kryerjen 
e funksioneve të Autoritetit të Likuidimit; 

1.8. mbylljen e të gjitha llogarive ekzistuese bankare të ndërmarrjes, për të hapur 
një llogari speciale të likuidimit në një Bankë të aprovuar nga Agjencia me 
vendndodhje dhe e regjistruar në Republikën e Kosovës për depozitimin e të 
gjitha fondeve të pranuara në emër të ndërmarrjes dhe të fondeve të 
ndërmarrjes nga llogaritë ekzistuese në këtë llogari para mbylljes së tyre; 

1.9. konvertimin e letrave me vlerë të ndërmarrjes në para të gatshme në pajtim 
me dispozitat e Ligjit; 

1.10. angazhimin apo marrjen e shërbimeve të Ofruesve të Shërbimeve Profesionale 
sipas nevojës për Autoritetin e Likuidimit për t’i ndihmuar në kryerjen e 
detyrave dhe funksioneve të Autoritetit të Likuidimit sipas këtij ligji; 

1.11. arritjen, mbrojtjen dhe hyrjen në aranzhime apo kompromise për të 
shmangur apo përfunduar veprime apo procedura tjera ligjore në emër të 
ndërmarrjes, nëse është e domosdoshme apo e këshillueshme për të mbrojtur 
apo avancuar vlerën e ndërmarrjes apo aseteve të saj; 

1.12. emërimin e agjentit për kryerjen e punëve të ndërmarrjes, të cilat Autoriteti i 
Likuidimit nuk është në gjendje t’i bëjë vetë apo nëse ato mund të bëhen në 
mënyrë më të përshtatshme nga agjenti; 

1.13. marrjen, ndërprerjen apo mbajtjen e sigurimeve në lidhje me punën dhe 
asetet e ndërmarrjes; 

1.14. konstatimin dhe ndjekjen e të drejtave ligjore që ndërmarrja mund t’i ketë 
ndaj një Personi i cili është në borxh te ndërmarrja, dhe ushtrimi i të drejtave 
të ndërmarrjes si kreditor i këtij Personi; 

1.15. themelimin apo ndryshimin e zyrës së regjistruar apo agjentit të regjistruar 
të ndërmarrjes; 

1.16. shqyrtimin e Dëshmive të Kërkesës dhe Dëshmive të Interesit të parashtruar 
sipas këtij ligji dhe, nëse ka bazë të arsyeshme për të kundërshtuar një 
Kërkesë të tillë në tërësi apo pjesërisht, refuzimin dhe/apo parashtrimin e 
kundërshtimeve për të, në tërësi apo pjesërisht; 
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1.17. shitjen e mallrave të prishshme që imponojnë kosto të konsiderueshme të 
mirëmbajtjes, ashtu siç konstaton së është më së përshtatshmi Autoriteti i 
Likuidimit. 

1.18. ndërmarrjen e veprimeve tjera të rastit për ushtrimin e aktiviteteve të 
mëparshme apo që mund të jenë urdhëruar nga Gjykata. 

2. Autoriteti i Likuidimit mund t’i dorëzojë bartësve të letrave me vlerë çdo aset që 
konsiderohet të jetë përkatëse për interesin kapital, apo – nëse ka baza të 
arsyeshme për të besuar se vlera e atij aseti materialisht tejkalon shumën e borxhit 
në fjalë – të shesë asetin e tillë përmes tenderit publik konkurrues (që do të kryhet 
nga Agjencia) dhe të hyrat nga kjo shitje të përdoren për zgjidhjen e kërkesave të 
kreditorëve të tjerë;  

3. Autoriteti i Likuidimit, me leje të Gjykatës, mund të heq dorë apo në mënyra tjera 
të zgjidh cilindo nga asetet e ndërmarrjes në vijim:  
3.1. çdo aset problematik apo joprofitabil i cili, sipas mendimit të arsyeshëm të 

Autoritetit të Likuidimit, nuk është në gjendje të ketë realizim fitimprurës; 
3.2. çdo aset që sipas mendimit të arsyeshëm të Autoritetit të Likuidimit nuk 

mund të ushtrohet kontroll efektiv nga ana e ndërmarrjes, Autoritetit të 
Likuidimit apo Gjykatës. 

4. Gjykata nxjerr vendim lidhur me kërkesën për lejim të dorëzuar nga Autoriteti i 
Likuidimit sipas paragrafit 3. më lart jo më vonë se dyzetepesë (45) pas datës në të 
cilën është dorëzuar kërkesa në Gjykatë dhe një kopje e saj t’i jetë dorëzuar 
Komitetit të Kreditorëve (nëse është themeluar nga Autoriteti i Likuidimit) dhe 
palët e tjera sipas udhëzimeve të Gjykatës. Çdo palë që kundërshton një kërkesë të 
tillë duhet të parashtrojë kërkesë për prapësim brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve 
pas ta kenë pranuar kërkesën. Autoriteti i likuidimit i ka pesëmbëdhjetë (15) ditë 
për t’iu përgjigjur shkresave të tilla të kundërshtimit pasi ta ketë pranuar një të 
tillë. 

 
Neni 19 

Veprimet specifike të Autoritetit të Likuidimit 
 
1. Menjëherë pas datës së Vendimit për likuidim, Autoriteti i Likuidimit ndërmerr 

veprimet në vijim: 
1.1. kryen shqyrtim të shpejtë të dokumentacionit në dispozicion dhe llogaritë 

vlerën totale të të gjitha obligimeve të ndërmarrjes bazuar në vlerësimet më 
të përafërta që rezultojnë nga shqyrtimi; 

1.2. kontrakton shërbimet e ish punonjësve si specialistë, me qëllim të 
konfirmimit të besueshmërisë së informatave të ndërmarrjes; dhe 

2. Sapo të jetë praktikisht e arsyeshme pas datës së Vendimit për Likuidim, Autoriteti 
i Likuidimit ndërmerr të gjitha veprimet e duhura në rrethanat aktuale për të gjetur, 
marrë në posedim, plombuar, ruajtur, mbrojtur dhe aplikuar masa të arsyeshme të 
nevojshme për mirëmbajtje të aseteve të ndërmarrjes.  

3. Autoriteti i Likuidimit lëshon njoftim për palët e treta që mbajnë apo kanë në 
posedim asete të ndërmarrjes duke kërkuar që ajo palë e tretë të ndërpresë 
posedimin dhe të dorëzojë asetin te Autoriteti i Likuidimit. Nëse është e 
nevojshme, Autoriteti i Likuidimit, në emër të Agjencisë, kërkon nga Gjykata 
urdhër për zbatimin e kësaj kërkese. Nëse aseti në fjalë gjendet jashtë Kosovës, 
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Autoriteti i Likuidimit mund të kërkojë nga një gjykatë tjetër që ka juridiksion mbi 
asetin dhe autoritet të zbatojë këtë kërkesë, apo Autoriteti i Likuidimit mund të 
kërkojë që Gjykata të lëshojë kërkesë për bashkëpunim ligjor ndërkombëtar sipas 
paragrafit 2 të nenit 19 të rregullores së punës të Gjykatës, të përshkruar në 
Shtojcën e Ligjit për Dhomën e Posaçme. Nëse zbatimi i kësaj kërkese dëshmohet 
të jetë i pasigurt, jopraktik apo jo i shpejtë, Autoriteti i Likuidimit mund të 
parashtrojë kërkesë me shkrim në Gjykatë, sipas paragrafit 4 të nenit 19, për 
autoritetin për të hequr dorë apo zgjidhur në mënyra tjera interesin e ndërmarrjes 
ndaj asetit.  

4. Nëse prona e ndërmarrjes gjendet në shtete tjera dhe nuk mund të realizohet, 
Autoriteti i Likuidimit kërkon nga Gjykata leje për të hequr dorë nga kjo pronë. 
Agjencia krijon regjistër të pronave të hequra dorë dhe këtë pronë e dorëzon te 
Shteti i Kosovës që të mbahet në mirëbesim. Nëse një pronë e ndërmarrjes në 
shtetet tjera realizohet nga qeveria e Kosovës, të hyrat nga ajo shitje e pronës do të 
transferohet te Agjencia për t’u mbajtur në mirëbesim për përfitim të përgjithshëm 
të kreditorëve të regjistruar dhe bartësve të regjistruar të interesit në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji. Për këtë qëllim, Autoriteti i Likuidimit mban regjistër të 
pronave të hequra dorë të ndërmarrjes dhe ekstrakti i këtij regjistri do t’i 
bashkëngjitet raportit final të Autoritetit të Likuidimit në mbyllje të rastit.  

5. Autoriteti i Likuidimit, duke shfrytëzuar informatat më të mira të mundshme në 
dispozicion, përgatit një regjistër të të gjitha aseteve të ndërmarrjes (të prekshme të 
paprekshme) dhe detyrimeve të njohura (përfshirë detyrimet e mundshme), të çdo 
lloji apo përshkrimi. Ky regjistër kompletohet sa më parë që të jetë praktike dhe 
azhurnohet pa vonesa sapo që të shfaqen informatat e reja dhe kërkohen veprime, 
përfshirë informatat për pronën e mbledhur nga Autoriteti i Likuidimit në emër të 
ndërmarrjes apo të marrë nga ndërmarrja gjatë rrjedhës së punës së saj. Regjistri i 
të gjitha pasurive dhe detyrimeve nuk përfshin “mjetet pensionale” apo “të drejtat e 
fituara” të përkufizuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/35 për “Pensionet në 
Kosovë”. 

6. Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së parë të publikimit të Njoftimit për 
Likuidim, Autoriteti i Likuidimit paraqet njoftim formal në pajtim me nenin 7 dhe 
10 të kësaj Shtojce në gjykatat përkatëse, Regjistrin e Bizneseve Kosovare, 
Regjistrin e Pengjeve të Kosovës, Regjistrin e Hipotekave në Kosovë, Agjencinë 
Kadastrore të Kosovës, bankën(at) e ndërmarrjes dhe Administratën Tatimore, si 
dhe këto organe janë përgjegjëse për të siguruar se kopja e atij njoftimi futet në 
dosje dhe regjistra të mbajtur nga ta në lidhje me ndërmarrjen apo asetet e saj. Ky 
njoftim do të përfshin referencë në këtë paragraf (6) dhe obligimin e institucionit 
në fjalë.  

7. Gjykata nxjerr vendim lidhur me çdo kërkesë të dorëzuar nga Autoriteti i 
Likuidimit jo më herët se tridhjetë (30) ditë dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë 
pas datës në të cilën është dorëzuar kërkesa në Gjykatë dhe një kopje e saj t’ jetë 
dorëzuar Komitetit të Kreditorëve (nëse ekziston) dhe palëve të tjera sipas 
udhëzimit nga Gjykata. Çdo palë që kundërshton kërkesat e tilla duhet të 
parashtrojë kërkesë për prapësim brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pasi ta ketë 
marrë kërkesën. Autoriteti i Likuidimit i ka pesëmbëdhjetë (15) ditë të përgjigjet 
në shkresën e kundërshtimit pasi ta ketë pranuar të njëjtën.  
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Neni 20 
Pranimi dhe refuzimi i kontratave 

 
1. Autoriteti i Likuidimit mund të pranojë apo të refuzojë kontratat e lidhura nga 

ndërmarrja para datës së Vendimit për Likuidim të cilat ende nuk janë përmbushur 
në tërësi nga pala tjetër, me kusht që refuzimi i Autoritetit të Likuidimit i kontratës 
së tillë i jep palës tjetër mundësi për të parashtruar Kërkesa të pasiguruara për 
dëme, ndërsa kërkesa e tillë kategorizohet dhe ka prioritetin të specifikuar sipas 
nënparagrafit 1.7 të paragrafit 1 të nenit 40 të kësaj Shtojce.  

2. Nëse ndërmarrja ka dështuar apo ka shkelur një kusht substancial të kontratës, 
Autoriteti i Likuidimit mund ta pranojë kontratën vetëm nëse:  
2.1. dështimi apo shkelja që mund të korrigjohet është duke u korrigjuar; 

megjithatë, me kusht që dështimi apo shkelja të mos duhet të korrigjohen nëse 
bazohen në statusin e insolvencës (paaftësisë së pagimit) të ndërmarrjes; 

2.2. pala tjetër kompensohet në mënyrë adekuate për dëmet e shkaktuara nga ajo 
shkelje apo dështim, dhe 

2.3. palës tjetër i janë dhënë siguri adekuate në lidhje me realizimin e 
obligimeve kontraktuale nga ndërmarrja në të ardhmen. 

3. Nëse Autoriteti i Likuidimit pranon një kontratë, dhe më vonë Autoriteti i 
Likuidimit e refuzon atë kontratë, pala tjetër ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për 
kompensim të dëmeve, e cila do të kategorizohet si Kërkesë për Shpenzime 
Administrative dhe ka prioritetin që i caktohet sipas pikës 1.3.5. të nën-paragrafit 
1.3. të paragrafit 1. të nenit 40.  

4. Shuma e dëmeve që mund të jetë objekt i Kërkesës sipas këtij neni përcaktohet në 
pajtim me dispozitat e kontratës dhe ligjit të aplikueshëm për përcaktimin e 
dëmeve të tilla.  

5. Pavarësisht dispozitat kontraktuese që ndalojnë transferimin, Autoriteti mund të 
pranojë dhe të transferojë çdo kontratë të lidhur nga ndërmarrja. Nëse ndërmarrja 
ka shkelur kontratën apo ka dështuar në kontratë, transferimi mund të bëhet vetëm 
pasi që Autoriteti i Likuidimit t’i ketë përmbushur kushtet e saktësuara në nën-
paragrafët 2.1. dhe 2.2 të paragrafit 2 më lart dhe përfituesi i propozuar i 
transferimit t’i jep palës tjetër siguri adekuate për sa i përket realizimit të 
obligimeve kontraktuale në të ardhmen. Pas transferimit, ndërmarrja do të lirohet 
nga detyrimet për shkeljet pasuese të përfituesit të transferimit. 

 
Neni 21 

Anulimi i transaksionit 
 
1. Me kërkesë të Autoritetit të Likuidimit apo një kreditori apo bartësi të interesit, 

Gjykata nxjerr urdhër për anulimin e çdo transferi, transaksioni apo kontrate që 
përfshin apo prek asetet apo kapitalin e ndërmarrjes të fituar gjatë periudhës 22 
mars 1989 deri në datën e Vendimit për Likuidim (dhe hedh poshtë çdo Dëshmi të 
Kërkesës apo Dëshmi të Interesit të bazuar në të), nëse, duke pasur parasysh 
dëshmitë në dispozicion dhe rrethanat e asaj kohe, Gjykata përcakton në mënyrë të 
arsyeshme se ai transfer, transaksion apo kontratë, apo pagesat apo furnizimet në 
lidhje me të: 
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1.1. janë bërë në vlerë më të vogël sesa vlera e drejtë; 
1.2. kanë ulur vlerën totale të aseteve të ndërmarrjes; 
1.3. kishin për qëllim apo për pasojë dëmtimin e interesave të kreditorëve; 
1.4. kishin qëllim apo rezultuan në humbje, zvarritje apo pengim të aftësisë së 

kreditorëve për të mbledhur kërkesa përmes transferimit të aseteve te palë të 
treta gjersa pala e tretë ishte apo duhej të ishte në dijeni për atë qëllim apo 
ndikim; 

1.5. ishin si rrjedhojë e një transaksioni me kreditorin, përmes së cilit kreditori 
ka fituar më tepër se sesa hisja proporcionale në asetet e ndërmarrjes dhe 
transaksioni ka ndodhur në kohë kur kreditori duhej të ishte në dijeni se 
ndërmarrja nuk ishte apo nuk do të ishte në gjendje t’i përmbush obligimet e 
saj; 

1.6. ishin në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së apo 
Rregulloret e Këshillit të Bashkimit Evropian lidhur me imponimin e 
sanksioneve ndërkombëtare, pavarësisht se ajo mund të jetë pranuar më 
vonë me vendim gjyqësor apo arbitrim; apo 

1.7. kanë qenë të prira për t’u anuluar apo të qenë të pazbatueshme në bazë të 
dispozitave të nenit 36 apo një baze tjetër ligjore. 

2. Transferimi për qëllim të këtij neni përfshin çfarëdo mënyre (direkte apo indirekte, 
absolute apo të kushtëzuar, vullnetare apo jovullnetare) të bartjes ose transferit, 
shitjes, këmbimit, dhuratës, shpërndarjes, zgjidhjes, lënies peng, hipotekës apo të 
drejtave të tjera.  

3. Gjykata nxjerr vendim për kërkesat e dorëzuara sipas paragrafit 1. jo më herët se 
tridhjetë (30) ditë dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë pas datës në të cilën është 
dorëzuar kërkesa në Gjykatë dhe një kopje e saj t’jetë dorëzuar Komitetit të 
Kreditorëve (nëse ekziston) dhe palëve të tjera sipas udhëzimit nga Gjykata. Çdo 
palë që kundërshton kërkesat e tilla duhet të parashtrojë kërkesë për prapësim 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pasi ta kenë marrë kërkesën. Pala që dorëzon 
kërkesën i ka pesëmbëdhjetë (15) ditë të përgjigjet në shkresën e kundërshtimit.  

 
Neni 22 

Obligimi për të bashkëpunuar me Autoritetin e Likuidimit 
 
Ndërmarrja, Menaxhmenti, punonjësit e ndërmarrjes, përfshirë ish punonjësit, si dhe të 
gjithë Personat e tjerë relevantë, përfshirë të gjitha autoritetet publike, bashkëpunojnë 
me Autoritetin e Likuidimit dhe sigurojnë qasje në të gjithë dokumentet dhe informatat 
që kanë të bëjnë me aktivitetet dhe operacionet e ndërmarrjes dhe aseteve të saj, 
përfshirë dhe pa u kufizuar në to, të gjitha informatat rreth kërkesave, shumave të 
paguara, transferimeve apo tjetërsimeve të pronës dhe aseteve të ndërmarrjes dhe të 
gjitha pagesave, transferimeve apo veprimtarisë që ka të bëjë me Ndërmarrjen. 
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PJESA IV 
KREDITORËT, TAKIMET E KREDITORËVE 

DHE DËSHMITË E KËRKESAVE 
 

Neni 23 
Dëshmitë e kërkesës apo interesit 

 
1. Formulari i Dëshmisë së kërkesës duhet t’i përfshijë informatat si në vijim: 

1.1. emrin, adresën dhe informatat tjera të kontaktit të kreditorit të supozuar; 
1.2. shumën total monetare të kërkesës së pretenduar (së bashku me kamatën e 

mundshme te pretenduar të akumuluar të cekur ndaras) dhe përshkrimin e 
natyrës së Kërkesës duke identifikuar si dhe kur ka lindur kërkesa e 
pretenduar dhe duke saktësuar nëse Kërkesa është e drejtuar ndaj një aseti të 
veçantë të ndërmarrjes dhe nëse është e mundur nëse kërkesa synon nga 
ndërmarrja kryerjen e një obligimi të veçantë të ndryshëm nga pagesa në 
para; 

1.3. përshkrimin e hollësishëm të veprimeve të mëparshme ligjore të ndërmarra 
nga kreditori i supozuar për konfirmim apo mbrojtje të Kërkesës; 

1.4. hollësitë lidhur me normën e konvertimit të valutës, nëse ka nevojë; 
1.5. kopje të kontratave me shkrim dhe dokumenteve të tjera që kanë për qëllim 

vërtetimin e Kërkesës; 
1.6. tiparet e kolateralit të mundshëm, vlerën e kolateralit, datën kur është dhënë 

dhe hollësitë e regjistrimit apo veprimet tjera të nevojshme për të paraqitur 
si të vlefshëm interesin e kreditorit në kolateral kundrejt palëve të treta; dhe 

1.7. informatat tjera relevante në lidhje me Kërkesën që kreditori i supozuar 
dëshiron t’i dorëzojë. 

2. Formulari i Dëshmisë së interesit duhet t’i përfshijë informatat në vijim: 
2.1. emrin, adresën dhe informatat tjera të kontaktit të bartësit të supozuar të 

interesit; 
2.2. natyrën e interesit të pretenduar dhe përshkrimin se si dhe kur është shfaqur 

interesi i pretenduar. 
2.3. përshkrimin e hollësishëm të të gjitha veprimeve paraprake ligjore të 

ndërmarra nga bartësi i supozuar i interesit për konfirmimin apo mbrojtjen e 
interesit të pretenduar. 

2.4. kopje të kontratave me shkrim dhe dokumenteve të tjera që kanë për qëllim 
vërtetimin e interesit të pretenduar; 

2.5. informata tjera relevante në lidhje me interesin e pretenduar që bartësi i 
supozuar i interesit dëshiron t’i dorëzojë. 

3. Autoriteti i Likuidimit ka të drejtë të kërkoj nga personi që ka parashtruar Dëshmi 
të Kërkesës apo Dëshmi të Interesit të ofrojë informata apo dokumente shtesë të 
cilat Autoriteti i Likuidimit konsideron se janë të domosdoshme apo të 
përshtatshme për përcaktimin e vlefshmërisë së Kërkesës apo Interesit në fjalë.  

4. Për Kërkesat që nuk e kanë arritur afatin e pagesës, për qëllime të dorëzimit të 
Dëshmisë së Kërkesës, do të konsiderohet se ato e kanë arritur afatin e pagesës që 
nga data e Vendimit për Likuidim.  

5. Nga Agjencia apo pala e tretë që ka paguar kompensimin apo shpenzimet e 
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Ofruesit të Shërbimeve Profesionale do të kërkohet të dorëzojë Dëshmi të 
Kërkesës për ato pagesa vetëm nëse drejtpërsëdrejti kërkohen nga Gjykata. 
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk kërkohet të dorëzojë Dëshmi të Interesit për 
interesin pronësor të Republikës së Kosovës në ndërmarrje dhe/apo asetet e saj të 
përcaktuar me paragrafin 2. të nenit 159 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

6. Autoriteti i Likuidimit mban regjistër të të gjitha Dëshmive të Kërkesave dhe 
Dëshmive të Interesit dhe të njëjtin do ta vë në dispozicion për inspektim, 
Kreditorët e regjistruar, apo palët tjera që potencialisht kanë interes të 
drejtpërdrejtë financiar në ndërmarrje. Duhet të bëhen rregullimet përkatëse për tu 
mundësuar këtyre Personave për shqyrtimin apo fotokopjimin e regjistrit gjatë 
orëve normale të punës.  

 
Neni 24 

Mbrojtja e interesave të kreditorëve 
 
1. Kurdo pas Vendimit të Likuidimit, dhe pas ofrimit të dëshmive adekuate dhe 

përkatëse, kreditorët e regjistruar të një ndërmarrje mund të parashtrojnë kërkesë 
në Gjykatë për lëshimin e një urdhri sipas të cilit afarizmi apo asetet e ndërmarrjes 
janë menaxhuar nga Autoriteti Likuidues në mënyrë që është padrejtësisht 
paragjykuese ndaj interesave të kreditorëve në përgjithësi, apo ndaj interesave të 
një pjese të kreditorëve, apo së paku ndaj interesave të kreditorit të regjistruar që 
ka parashtruar kërkesën; apo se ndonjë veprim apo gabim aktual apo i propozuar i 
Autoritetit Likuidues është apo mund të jetë padrejtësisht paragjykues.  

2. Gjykata do të merr vendim mbi të gjitha kërkesat e tilla jo më herët se tridhjetë 
(30) ditë dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë pas datës së parashtrimit të 
kërkesës para Gjykatës dhe dërgimit të një kopjeje të saj Autoritetit Likuidues, 
Komisionit të Kreditorëve (nëse ekziston një i tillë) dhe palëve tjera të autorizuara 
nga Gjykata. Autoriteti Likuidues mund të parashtrojë kërkesë për prapësim 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga pranimi i kërkesës. Parashtruesi i kërkesës 
do të ketë pesëmbëdhjetë (15) ditë për t’iu përgjigjur kërkesave për prapësim.  

 
Neni 25 

Takimi i Kreditorëve 
 
1. Autoriteti i Likuidimit mundet por nuk është i detyruar të mbajë një Takim të 

Kreditorëve.  
2. Autoriteti i Likuidimit, së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë para Takimit të 

Kreditorëve të cilin Autoriteti i Likuidimit ka vendosur ta mbajë, i njofton për 
takimin të gjithë kreditorët që kanë parashtruar Dëshmi të Kërkesës në datën e 
Afatit për Dorëzimin e Kërkesave apo para asaj date; duke pasur parasysh që 
Autoriteti i Likuidimit –me përjashtim të Përfaqësuesve të Punonjësve – nuk është 
i obliguar t’ua dërgojë këtë njoftim kreditorëve punonjës që kanë parashtruar 
vetëm Dëshmi të Kërkesës të kategorizuar në nën-paragrafin 1.3 paragrafi 1 i nenit 
40. 

3. Takimi do të mbahet në ditë pune, me fillim brenda orarit të punës në një lokacion 
brenda Kosovës të caktuar nga Autoriteti i Likuidimit. Njoftimi saktëson datën, 
vendin dhe kohën e takimit.  
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4. Takimi i Kreditorëve kryesohet nga Autoriteti i Likuidimit që mund të ketë nevojë për 
pjesëmarrje të përfaqësuesve të AKP-së apo Ofruesve të Shërbimeve Profesionale.  

5. Përveç Personave të cekur në paragrafin 4., në takim mund të marrin pjesë vetëm 
personat që kanë të drejtë në pranim të njoftimit sipas paragrafit 2. Personat e 
autorizuar që nuk kanë mundësi të marrin pjesë mund ta autorizojnë një 
përfaqësues në vendin e tyre. Këta Persona kanë të drejtë të ngrisin dhe diskutojnë 
çdo çështje që ka të bëjë me administrimin e likuidimit të ndërmarrjes  

6. Asnjë person tjetër përveç atyre të cekur në paragrafët 4. dhe 5. nuk mund të jenë 
të pranishëm në takim.  

7. Autoriteti i Likuidimit, kohë pas kohe, mund të mbaj takime tjera të Kreditorëve të 
Regjistruar nëse konsideron se janë të nevojshme për t’i vërtetuar mendimet e 
Kreditorëve të Regjistruar. Njoftimi për takim, mbajtja dhe zhvillimi i takimit 
bëhen në pajtim me të njëjtat rregulla që qeverisin Takimin e Kreditorëve të cekur 
në paragrafët 2-6 më lart.  

 
Neni 26 

Komiteti i Kreditorëve 
 
1. Autoriteti i Likuidimit mundet por nuk është i detyruar të krijojë jë Komitet të 

Kreditorëve. Komiteti i Kreditorëve përbëhet nga një grup Personash që mund të 
konsiderohen si përfaqësues të të gjithë kreditorëve.  

2. Komiteti i Kreditorëve i krijuar në këtë mënyrë përshin dy (2) Përfaqësues të 
Punonjësve dhe së paku tre (3) por jo më shumë se shtatë (7) kreditorë tjerë jo-
punonjës që kanë parashtruar Dëshmi të Kërkesës në Autoritetin e Likuidimit 
brenda afatit për dorëzim të kërkesave. Nëse Dëshmi të Kërkesës kanë paraqitur 
një apo më shumë autoritete publike të Kosovës, Ministri i Industrisë dhe Tregtisë, 
Ministri i Financave apo përfaqësuesi i tij/saj përfshihen si kreditorë jo-punonjës 
në Komitetin e Kreditorëve.  

3. Kreditorët me kërkesa të paplota apo të kontestuara nga Autoriteti i Likuidimit nuk 
mund të shërbejnë si anëtarë të komitetit të kreditorëve. Këta kreditorë 
kualifikohen për anëtarë të komitetit të kreditorëve pas pranimit të kërkesave të 
tyre apo me vendim Gjyqësor në favor të tyre në rast kontesti.  

4. Anëtarët e Komitetit të Kreditorëve kanë të drejtat dhe obligimet si në vijim:  
4.1. Të drejtën për të pranuar kopje të raporteve të Autoritetit të Likuidimit, 

raporte të tilla autoriteti i likuidimit do të sigurojë për çdo vit; 4.2 Të drejtën 
për të kërkuar nga Autoriteti i Likuidimit përgjigje në pyetje që kanë të 
bëjnë me ndërmarrjen; 

4.2. Të drejtën për të kërkuar nga Autoriteti i Likuidimit përgjigjen e pyetjeve që 
kanë të bëjnë me ndërmarrjen; 

4.3. Të drejtën për të kërkuar nga Autoriteti i Likuidimit inicimin e anulimit të 
transaksionit sipas nenit 21 apo për refuzimin e një Kërkese sipas nenit 36 të 
kësaj Shtojce; 

4.4. Obligimin për të ndarë me të gjithë Kreditorët e Regjistruar qasjen në 
informatat e siguruara lidhur me ndërmarrjen; 

4.5. Nëse kërkohet nga Autoriteti i Likuidimit, të veprojë si grup konsulent për 
ndërmarrjen dhe Autoritetin e Likuidimit dhe të ndihmojë ndërmarrjen dhe 
Autoritetin e Likuidimit në proceset e tyre vendimmarrëse; dhe 
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4.6. Takimi me kreditorët mund të thirret me iniciativë të kreditorëve, Autoritetit 
të Likuidimit, apo kryesuesve të komitetit të kreditorëve. Kreditorët që 
iniciojnë takimin mbulojnë të gjitha shpenzimet për organizimin e takimit. 

4.7. Komiteti i Kreditorëve vendos për Kryesuesin nga radhët e tyre përmes 
votimit me shumicë të thjeshtë. 

4.8. Shpenzimet që kanë të bëjnë me takimet e thirrura me iniciativë të 
Autoritetit të Likuidimit mbulohen nga të hyrat e pronës së ndërmarrjes. 

4.9. Komiteti i Kreditorëve do të ketë të drejta dhe obligime të tjera që ju 
përcaktohen me këtë ligj apo me urdhër të Gjykatës. 

5. Autoriteti i Likuidimit mund të largojë një anëtar të Komitetit të Kreditorëve nëse 
Autoriteti i Likuidimit ka baza të arsyeshme për të besuar se ai largim ishte i 
domosdoshëm apo i dëshirueshëm. Këto baza mund të përfshijnë, mes tjerash, 
ekzistimin e fakteve që mund të dëshmojnë se ai anëtar është duke e përdorur 
statusin e anëtarit në Komitetin e Kreditorëve për të minuar procesin e likuidimit 
apo për të dëmtuar ndërmarrjen. Largimi i tillë gjithashtu mund të kërkohet nga 
shumica e anëtarëve të tjerë të Komitetit të Kreditorëve. 

 
PJESA V 

PRONA E NDËRMARRJES NË LIKUIDIM 
 

Neni 27 
Prona e ndërmarrjes në likuidim 

 
1. Vendimi për Likuidim krijon një pronë likuide të përbërë nga të gjitha asetet në 

pronësi ose posedim të ndërmarrjes në kohën kur është miratuar vendimi, përfshirë 
si në vijim, por pa u kufizuar në to 
1.1. të gjitha pronat e luajtshme, të paluajtshme, kudo që ndodhen, qoftë në 

posedim apo në kujdestari të ndërmarrjes apo palës së tretë; 
1.2. kërkesat dhe veprimet ligjore ndaj palëve të treta; 
1.3. të hyrat nga veprimet për rikthimin e transferimeve mashtruese apo preferenciale; 
1.4. trashëgiminë, sigurimet dhe fondet tjera të pranuara brenda 6 muajve nga 

Data e Likuidimit; 
1.5. qiranë, të ardhurat dhe të hyrat e krijuara nga përdorimi i pronës së 

ndërmarrjes apo operimit të biznesit të ndërmarrjes; 
1.6. të drejtat kontraktuese, licencat apo të drejtat tjera të krijuara apo të 

dhuruara me ligj; dhe 
1.7. të gjitha asetet tjera të identifikuara nga Autoriteti i Likuidimit. 

 
Neni 28 

Kufizimet në transferimin e pronës 
 
1. Që nga momenti i miratimit të Vendimit për Likuidim, shitja, zgjidhja, tjetërsimi, 

transferimi apo inicimi i qiradhënies së një prone të ndërmarrjes, në tërësi apo 
pjesërisht, përfshirë transferet për përmbushjen e obligimeve ekzistuese, apo 
krijimin e garancive apo interesave hipotekare kundrejt pronës së ndërmarrjes që 
nuk është iniciuar nga Autoriteti i Likuidimit ndalohet pa urdhër të Gjykatës  
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2. Të gjitha transferet për përmbushjen e obligimeve ekzistuese, apo krijimi i 
garancive apo interesave hipotekare kundrejt pronës së ndërmarrjes ndalohen pa 
aprovim të Gjykatës, përveç për shitjen apo transferimin mallrave në rrjedhën e 
rregullt të operimit të biznesit të ndërmarrjes nëse ato operacione biznesi 
vazhdojnë të funksionojnë.  

 
Neni 29 

Mallrat në transit në të cilat ndërmarrja ende nuk ka fituar të drejta pronësie 
 
1. Nëse mallrat që i janë shitur ndërmarrjes janë në transit në momentin e Vendimit të 

Likuidimit, dhe ndërmarrja ende nuk ka fituar të drejta pronësore mbi ato mallra, 
shitësi mund të kërkojë kthimin e mallrave, gjersa shitësi bart të gjitha shpenzimet 
e lidhura me kthimin, si dhe ripaguan paradhëniet e bëra nga ndërmarrja.  

2. Pavarësisht nga paragrafi 1. i këtij neni, Autoriteti i likuidimit mund të kërkojë 
dorëzimin e mallrave, nëse Autoriteti i Likuidimit detyron ndërmarrjen të paguajë 
tërë shumën kontraktuese të transaksionit.  

 
Neni 30 

Prona e mbajtur në emër të palëve të treta 
 
1. Nëse ndërmarrja është agjent apo broker i një pale të tretë të autorizuar të pranojë 

apo shesë pronat në pronësi të palëve të treta, ajo palë mund të shfuqizojë statusin 
si broker apo administrues dhe të kërkojë kthimin e pronës së mbajtur në kujdestari 
të ndërmarrjes, duke dorëzuar një kërkesë me shkrim në lidhje me të te Autoriteti i 
Likuidimit.  

2. Nëse në kohën e kërkesës për kthim të pronës është i pamundur kthimi i tërë apo 
një pjese të pronës të mbajtur në kujdestari të ndërmarrjes në emër të palës së tretë, 
pala e tretë ka të drejtë të parashtrojë kërkesë në çmim të kontratës. Nëse është i 
pamundur përcaktimi i çmimit kontraktues, në fuqi do të jetë çmimi i shitjes sipas 
Vendimit për Likuidim.  

3. Nëse gjatë kohës së kërkesës për kthim të pronës ndërmarrja posedon pronë që 
duhet shitur mirëpo specifikat e saj i nënshtrohen rënies së shpejtë dhe drastike në 
vlerë, siç është rasti i mallrave të prishshme, pronari ka të drejtë të parashtrojë 
kërkesë për çmimin kontraktues të pronës.  

4. Çdo pronë e kthyer sipas këtij neni ekzekutohet në shpenzim të personit që ka 
kërkuar kthimin.  

 
Neni 31 

Të hyrat nga shitjet e pronës 
 
Të hyrat e pranuara nga shitja e pronës së ndërmarrjes, në pajtim me këtë ligj, janë 
pronë e ndërmarrjes dhe mbrohen dhe regjistrohen në mënyrë të rregullt nga Autoriteti 
i Likuidimit. 
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Neni 32 
Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës 

 
Të hyrat e pranuara nga shfrytëzim i pronës së Ndërmarrjes (siç janë qiratë) janë pronë 
e ndërmarrjes në likuidim dhe mbrohen dhe regjistrohen nga Autoriteti i Likuidimit. 
 

Neni 33 
Shpenzimet e shitjes 

 
Shpenzimet e shitjes së pronës së siguruar mbulohen në radhë të parë nga të hyrat prej 
shitjes së pronës së siguruar. 
 

Neni 34 
Mbrojtja adekuate e aseteve që janë objekt i kërkesave të siguruara 

 
1. Nëse prona e ndërmarrjes është e siguruar me anë të garancisë, pengut apo interesit 

kapital, dhe nëse kreditorit që është bartës i garancisë, pengut apo interesit kapitali 
i ndalohet që të ushtrojë të drejtat e tij për marrjen nën kontroll, posedimin apo 
shitjen e pronës për shkak të Vendimit të Likuidimit, kreditori i siguruar ka të 
drejtë në mbrojtje adekuate të pronës së siguruar për ta mbajtur gjendjen dhe 
vlerën e saj ashtu siç ishte në kohën kur Vendimi për Likuidim hyri në fuqi.  

2. Nëse prona që është objekt i interesit kapital nuk gëzon mbrojtje adekuate, 
kreditori i siguruar mund të parashtrojë kërkesë me shkrim te Autoriteti i 
Likuidimit për mbrojtje adekuate.  

3. Nëse Autoriteti i Likuidimit dështon në mbrojtjen e pronës, kreditori i kapitalit ka 
të drejtë të dorëzojë kërkesë në Gjykatë e cila duhet të nxjerrë aktvendim lidhur me 
kërkesën për mbrojtje adekuate brenda njëzet (20) ditëve pas parashtrimit.  

 
PJESA VI 

KËRKESAT, PRIORITETET, SHPËRNDARJA 
 

Neni 35 
Njoftimi për kreditorin dhe Afati për parashtrimin e kërkesave 

 
1. Në pajtim me nenin 7 të kësaj Shtojce, Autoriteti i Likuidimit publikon njoftim në 

pajtim me Dispozitat për shpallje duke u bërë thirrje të gjithë kreditorëve dhe 
bartësve të interesit që t’i parashtrojnë Dëshmitë e tyre të Kërkesës dhe të Interesit.  

2. Nëse Autoriteti i Likuidimit është duke shqyrtuar nëse një kërkesë është 
parashtruar si duhet brenda afatit përkatës kohor, ai trajton dërgimin e kërkesave 
në Agjenci si pezullim të llogaritjes së periudhës kohore pas asaj dërgese.  

3. Nëse një kreditor i supozuar apo bartës i interesit paraqet arsyetim bindës për 
parashtrim të vonuar, Autoriteti i Likuidimit, në diskrecion vetanak, mund të 
pranojë Dëshminë e Kërkesës apo Interesit të dorëzuar pas Afatit për Parashtrimin 
e Kërkesave, nëse dëshmia e Kërkesës apo Interesit është parashtruar jo më vonë 
se tridhjetë (30) ditë pas Afatit për Parashtrimin e Kërkesave. 
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Neni 36 
Kërkesat e pavlefshme dhe jo të rregullta 

 
1. Autoriteti i Likuidimit refuzon, tërësisht apo pjesërisht, vlefshmërinë e Kërkesave 

apo interesit të pretenduar të kapitalit apo pronësisë nëse refuzimi i tillë obligohet 
apo lejohet sipas këtij ligji apo elementeve tjera të ligjeve të Kosovës në fuqi apo 
me urdhër të Gjykatës.  

2. Pa kufizuar fushëveprimin apo zbatueshmërisë e paragrafit 1 më sipër, elementet 
në vijim përbëjnë bazë të mirë dhe të mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e 
një Kërkese apo interesi të pretenduar të kapitalit apo pronësisë:  
2.1. kërkesa apo pretendimi është i pasafatshëm sipas kufizimeve kohore të 

aplikueshme; 
2.2. dokumentacioni për Kërkesën apo interesin e pretenduar i paraqitur nga 

kreditori i pretenduar apo bartësi i interesit të pretenduar mbetet jo i plotë 
edhe pas kërkesës nga kreditori i pretenduar për dokumente apo dëshmi 
plotësuese; apo 

2.3. ndonjë aspekt i dokumentacionit të paraqitur është mashtrues apo ka dëshmi 
të mira dhe substanciale për të besuar se Kërkesa apo interesi i pretenduar 
është mashtrues; apo 

2.4. ka arsye për të besuar se transaksion: 
2.4.1. nuk është aprovuar përmes procedurave të rregullta të brendshme të 

Ndërmarrjes; 
2.4.2. është ekzekutuar në emër të Ndërmarrjes nga personi pa autoritet të 

vërtetë ligjor; 
2.4.3. nuk do të ishte aprovuar nëse do të ishte parashtruar për aprovim të 

rregullt të brendshëm, përfshirë edhe kontratat që do të duhej të 
aprovoheshin nga Menaxhmenti apo një Zyrtar i Ndërmarrjes në 
kohën përkatëse, mirëpo të cilat nuk janë aprovuar; 

2.4.4. në kohën përkatëse, është lidhur në kundërshtim me obligimin 
fiduciar apo obligimet tjera ndaj Ndërmarrjes apo palës së tretë nga 
Menaxhmenti apo Zyrtari sipas ligjit në fuqi në atë kohë; apo 

2.4.5. ishte në kundërshtim me rregulloren e nxjerrë nga OKB-ja apo 
rregullore apo akte të ngjashme të nxjerra nga një organ i autorizuar 
nga Bashkimi Evropian;dhe, në secilin rast të saktësuar në pikët 
2.4.1 – 2.4.5 më lart, kreditori apo kërkuesi i interesit ishin në dijeni 
apo, gjatë ushtrimit të kujdesit të arsyeshëm profesional, do të duhej 
të ishin në dijeni të shkeljes, cenimit apo mungesës së autoritetit në 
fjalë. 

2.5. kohën që transaksioni është lidhur kreditori ishte në dijeni apo, gjatë 
ushtrimit të kujdesit të arsyeshëm profesional, do të duhej të ishte në dijeni 
se Ndërmarrja ishte insolvente dhe se transaksioni ka rezultuar pasi që 
kreditori është vënë në pozitë më të favorshme sesa kreditorët e tjerë; 

2.6. .transaksioni është bërë në vlerë që është materialisht më e ulët sesa vlera 
aktuale e tregut në atë kohë; 

2.7. pagesa apo furnizimi në lidhje me transaksionin ishte në shkelje të një apo 
më shumë rezolutash të Këshillit të Sigurimit të OKB-së apo Rregulloret e 
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Këshillit të Bashkimit Evropian lidhur me imponimin e sanksioneve 
ndërkombëtare; apo  

2.8. kërkesat që kanë të bëjnë me transaksionin që është kryer jashtë Kosovës:  
2.8.1. ka të bëjë me një subjekt, apo subjekt apo njësi biznesi të supozuar e 

cila, në kohën e Vendimit efektiv për Likuidim, menaxhohet ndaras 
nga veprimtaria e ndërmarrjes në Kosovë dhe; 

2.8.2. autoriteti i Likuidimit ka përcaktuar se nuk është i mundur zbatimi i 
marrjen nën kontroll në emër të ndërmarrjes i pronës apo aseteve të 
atij subjekti. Të gjitha transaksionet e tilla të mbyllura në emër të 
ndërmarrjes përfshin transaksionet qëllimi afarist i të cilave është 
kufizuar në subjektin e pavarur apo njësinë e biznesit. 

 
Neni 37 

Llogaritja dhe kompensimi i kërkesave 
 
1. Dispozitat e këtij neni kanë efekt superior mbi dispozitat e mundshme 

kontradiktore të kontratave, zgjidhjeve, marrëveshjeve, aktgjykimeve apo 
rregullimeve tjera të lidhura nga Ndërmarrja apo në emër të saj.  

2. Kërkesat për para që janë të dhëna në valutë tjetër, dhe jo në Euro, konvertohen në 
Euro me anë të normës së këmbimit të datës së Vendimit të Likuidimit. Kërkesat 
për para të dhëna në valutë që më nuk ekziston apo që është zëvendësuar me një 
valutë tjetër para datës së nxjerrjes së Vendimit të Likuidimit, do të konvertohen në 
valutën apo vulat pasardhëse duke shfrytëzuar normën e këmbimit që ishte në fuqi 
në kohën kur valuta është zëvendësuar dhe pas kësaj date do të date do të 
shndërrohen në Euro, në bazë të normës së këmbimit që ka qenë në fuqi në datën e 
lëshimit të Vendimit të Likuidimit.  

3. Të gjitha Kërkesat e bëra ndaj Ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatë në çfarëdo 
shumë themelore të grumbulluar deri para datës së Vendimit të Likuidimit, me 
kushte që kjo kamatë të mos tejkalojë 10% (dhjetë për qind) të shumës themelore.  

4. Menjëherë pas Afatit për parashtrimin e kërkesave, Autoriteti i Likuidimit vlerëson 
vlefshmërinë, shtrirjen dhe prioritetin e kërkesave dhe pengjeve apo kolateraleve të 
ndërlidhura të paraqitura ndaj Ndërmarrjes dhe njofton kërkuesit në fjalë lidhur me 
rezultatet e atij vlerësimi; megjithatë, me kusht që:  
4.1. kërkesat që konsiderohen të jenë të pasafatshme sipas afatit të kufizuar të 

përcaktuar me ligje të aplikueshme, si dhe kërkesat që nuk janë parashtruar 
në mënyrë të rregullt apo në kohë para gjykatës kompetente, refuzohen dhe 
nuk gëzojnë të drejtë për të marrë pjesë në disbursimet nga likuidimi; dhe 

4.2. garancitë dhe hipotekat janë të vlefshme vetëm nëse janë të regjistruara në 
pajtim me ligjin e aplikueshëm përkatës. 

5. Autoriteti i Likuidimit mund të kërkojë informata dhe dëshmi shtesë nëse i 
konsideron si të nevojshme për ta kryer vlerësimin. 

6. Nëse Autoriteti i Likuidimit refuzon, tërësisht apo pjesërisht, apo zvogëlon shumën 
e kërkesës së parashtruar, ai duhet të njoftojë kreditorin e prekur me shkrim, duke 
ofruar shpjegimet për refuzim apo zvogëlim të kërkesës.  

7. Kreditori i prekur ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata brenda tridhjetë (30) ditëve 
pas dhënies së njoftimit nga ana e Autoritetit të Likuidimit që të vendos për 
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kërkesën e tij dhe moskërkimi i tillë në kohë nga ana e kreditorit do ta 
pamundësojë atë në kundërshtimi i mëtejmë i vendimit të Autoritetit të Likuidimit.  

8. Gjykata nxjerr vendim lidhur me kërkesën e parashtruar nga kreditori i prekur jo më 
vonë se dyzetepesë (45) ditë, pas datës në të cilën kërkesa është dorëzuar në Gjykatë 
dhe pasi një kopje e saj t’i jetë dorëzuar Autoritetit të Likuidimit, Komitetit të 
Kreditorëve (nëse ekziston) dhe palëve të tjera sipas udhëzimit të Gjykatës.  

9. Përveç bazave tjera për kundërshtim të Kërkesës, Autoriteti i Likuidimit gjithashtu 
ka të drejtë, pa kufizime, që të:  
9.1. konvertojë, tërësisht apo pjesërisht, çdo Kërkesë të bazuar në kontratë në 

kërkesë për kompensim monetar; 
9.2. kundërshtojë një Kërkesë, tërësisht apo pjesërisht, bazuar në faktin që 

Kërkesa është përmbushur në mënyra tjera; dhe 
9.3. kundërshtojë Kërkesën, tërësisht apo pjesërisht, sipas nevojës për të mbuluar 

shumën kërkesës për të cilën kërkuesi që i detyrohet ndaj ndërmarrjes, me 
kusht që: 
9.3.1. ka pasur marrëveshje reciproke ndërmjet Ndërmarrjes dhe Personit 

që parashtron Kërkesën apo paraardhësve të këtyre personave që 
kanë interes; 

9.3.2. shumat në fjalë përbëjnë shuma të likuiduara; 
9.3.3. shumat e detyruara në fjalë nuk kanë rrjedhur përmes caktimit apo 

transferimeve tjera si rezultat i transaksionit që është bërë brenda 
periudhës tre (3) mujore menjëherë pas datës së Vendimit për 
Likuidim; dhe 

9.3.4. shumat në të kishin qenë të detyrueshme dhe të pagueshme para 
datës së Vendimit të Likuidimit. 

 
Neni 38 

Kërkesat e siguruara 
 
1. Kërkesat e siguruara me anë të garancisë, siç është pengu, zotimi, pagesa, hipoteka 

apo siguri tjera mbi një pronë apo aset të ndërmarrjes (Kërkesë e Siguruar) nuk 
parandalojnë Autoritetin e Likuidimit të tjetërsojë apo që në mënyra tjera të 
ushtrojë kompetencat e tij ndaj një Personi të tretë, apo ta parandalojë atë, nga 
marrja e asaj prone apo aseti të pagarantuar dhe të pasiguruar, me kusht që shitja e 
tillë apo ushtrimi i kompetencave nga ana e Autoritetit të Likuidimit t’i njoftohet 
kreditorit.  

2. Në rast se prona apo aseti i garantuar tjetërsohen apo në mënyra tjera bëhen subjekt 
i ushtrimit të kompetencave të Autoritetit të Likuidimit, Kërkesa e Siguruar e 
kreditorit ka prioritet të njëjtë sikur që do të kishte në kuptim të pronës apo asetit 
që është shitur apo që është bërë subjekt i ushtrimit të kompetencave të Autoritetit 
të Likuidimit nëse Autoriteti i Likuidimit i ka ndërmarrë këto veprime për qëllimin 
e vetëm të gjenerimit të të hyrave për shpërndarje te kreditorët.  

3. Në rast se shitja apo ushtrimi i kompetencave të Autoritetit të Likuidimit ndaj 
pronës apo asetit të garantuar ka gjeneruar, apo pritet të gjenerojë, fonde likuide që 
janë të pamjaftueshme për të përmbushur Kërkesën e Siguruar, pjesa e Kërkesës së 
Siguruar që mbetet apo që pritet të mbetet e papërmbushur pranohet si Kërkesë e 
pasiguruar. 
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Neni 39 
Lista përfundimtare e Kërkesave 

 
1. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas vlerësimit të të gjitha Kërkesave, përfshirë 

kundërshtimet ndaj vendimeve të Autoritetit të Likuidimit nga kreditori i prekur në 
lidhje me refuzimin apo zvogëlimin e Kërkesës sipas nenit 37, Autoriteti i 
Likuidimit përpilon listën përfundimtare të Kërkesave, duke e cekur shumën dhe 
statusin e tyre në pajtim me kategoritë prioritare të paraqitura në nenin 40 të këtij 
ligji.  

2. Një kopje e listës përfundimtare të Kërkesave postohet në faqen e internetit të 
AKP-së dhe dorëzohet në Komitetin e Kreditorëve (nëse ekziston) dhe vihet në 
dispozicion për kreditorët që mund ta marrin pas dorëzimit të kërkesës në 
Autoritetin e Likuidimit.  

 
Neni 40 

Prioritetet e kërkesave dhe interesave 
 
1. Në procedurat e likuidimit të gjitha Kërkesat e kreditorëve do të përmbushen në 

pajtim me kategoritë 1.1 – 1.8 më poshtë dhe sipas renditjes në vijim: 
1.1. kostot e shitjes apo realizimit në mënyra tjera të pronës apo aseteve të 

ndërmarrjes; 
1.2. .kredia e siguruar pas Kërkesës për Riorganizim e shkaktuar në pajtim me 

nenin 13 të Rregullores së UNMIK-ut 2005/48 ose Ligjit për Riorganizimin 
e Ndërmarrjeve të Caktuara, cilido që është në fuqi në atë kohë, në atë masë 
që kredia të jetë aprovuar nga Gjykata. Ky prioritet ka të bëjë vetëm me të 
hyrat nga shitja apo transferimi në mënyra tjera i aseteve që sigurojnë 
kredinë; 

1.3. kërkesat prioritare në renditjen në vijim: 
1.3.1. shpenzimet e Gjykatës; 
1.3.2. shpenzimet e Autoritetit të Likuidimit dhe këshilltarëve mbështetës; 
1.3.3. shpenzimet e Autoritetit të Likuidimit të nevojshme për mirëmbaj-

tjen dhe mbrojtjen e pronës dhe aseteve të ndërmarrjes; 
1.3.4. shpenzimet për operimin e vazhdueshëm të ndërmarrjes pas 

vendimit të Agjencisë apo Gjykatës për të filluar procedurat e 
likuidimit; dhe 

1.3.5. të gjitha Kërkesat për Shpenzimet Administrative të shkaktuara 
gjatë riorganizimit apo gjatë procedurave të likuidimit; 

1.4. kërkesat e siguruara deri në masën e realizuar nga asetet që sigurojnë 
kërkesat e tilla në shumën e atyre Kërkesave të siguruara dhe Kërkesave 
tjera; 

1.5. kërkesat bazuar në pronësinë e aseteve specifike përfshirë pasuritë e 
patundshme; 

1.6. kërkesat preferenciale të punonjësve në renditjen si në vijim: 
1.6.1. kërkesat për pagat e punonjësve të cilat nuk janë paguar deri në datën 

e vendimit nga Gjykata apo Agjencia për fillimin e procedurave të 
likuidimit, të kufizuar në tri paga mujore bruto për person; 
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1.6.2. kërkesat për dëmshpërblim për ndërprerje të parakohshme të 
kontratës të sjella nga punonjësit të cilat janë pushuar nga puna si 
rrjedhojë e Vendimit për Likuidim të ndërmarrjes, apo në lidhje me 
veprimin e ndërmarrë nga Agjencia sipas nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit 
për AKP-në; 

1.7. kërkesat e pasiguruara, përfshirë Kërkesat për paga që nuk janë subjekt i 
trajtimit me prioritet më të lartë; 

1.8. kërkesat e pronarëve, aksionarëve, themeluesve, pjesëmarrësve apo 
partnerëve në ndërmarrje. 

2. Kërkesat brenda të njëjtës kategori apo të njëjtës renditje radhiten në mënyrë të 
barabartë pavarësisht kohës kur janë paraqitur.  

3. Kërkesat do të përmbushen sipas prioritetit sipas kategorisë dhe renditjes të 
përcaktuar në këtë nen. Pagesat për përmbushje të Kërkesave do të bëhen në pajtim 
me paragrafët 2. dhe 3. të nenit 41 të këtij ligji dhe i ndjekin procedurat e 
Autoritetit të Likuidimit në pajtim me politikat financiare të agjencisë të nxjerra në 
pajtueshmëri me nenin 15 të Ligjit për AKP-në.  

 
Neni 41 

Përmbushja e kërkesave dhe interesave 
 
1. Kërkesat dhe interesat përmbushen në pajtim të prioritetit sipas kategorisë të 

përcaktuar në nenin 40 të kësaj Shtojce.  
2. Përmbushja e kërkesave dhe interesave që i përkasin një kategorie pasuese të 

prioritetit më të ulët mund të iniciohen vetëm pas përmbushjes së plotë dhe të 
tërësishme të Kërkesave të kategorisë së mëhershme të prioritetit më të lartë.  

3. Nëse resurset janë të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e një 
kategorie të caktuar, duke përfshirë mbulimin për rezervimet e bëra nga Autoriteti i 
Likuidimit për kërkesat e kontestuara të një kategorie apo renditje, Autoriteti i 
Likuidimit mund të propozojë shpërndarjen e përkohshme në këto kategori të 
kreditorëve para Bordit.  

4. Nëse resurset janë të pamjaftueshme për të përmbushur tërësisht të gjitha Kërkesat 
apo interesat e një kategorie apo niveli të caktuar, përfshirë mbulimin për 
rezervimet e Autoritetit të Likuidimit për kërkesat e kontestuara të një kategorie 
apo niveli, Kërkesat e asaj kategorie apo niveli përmbushen në proporcion me 
shumën e çdo Kërkese, përfshirë kërkesat për të cilat Autoriteti i Likuidimit ka 
bërë rezervime.  

 
Neni 42 

Fondet e rezervuara 
 
1. Me aprovim të Bordit, fondet Likuide, paratë apo asetet e tjera mund të ndahen nga 

Autoriteti i Likuidimit në llogari të ndarë të dorëzanisë (escrow) të mbajtur nga 
agjenti i dorëzanisë i emëruar nga Bordi për përmbushje të:  

2. Kërkesave që janë në kontestim dhe që ende nuk janë zgjidhur nga Gjykata;  
3. Kërkesave për pagesa që janë subjekt i shpengimit për të cilin duhet të dorëzohen 

dokumentet, identifikimet apo kuponët, përfshirë letrat me vlerë, obligacionet, apo 
instrumente të ngjashme;  
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4. Shpenzimet e ardhshme në lidhje me mirëmbajtjen e pronës apo aseteve të 
caktuara apo të ndërmarrjes, dhe  

5. Kërkesat e ardhshme të cilat do të paraqiten me siguri por që në kohën e Afatit për 
Parashtrimin e Kërkesave nuk ishin të konstatueshme.  

 
PJESA VII 

MBYLLJA E RASTIT TË LIKUIDIMIT 
 

Neni 43 
Raporti përfundimtar 

 
1. Autoriteti i Likuidimit, pas përfundimit të plotë apo përfundimit substancial të 

realizimit të pronës së Ndërmarrjes sipas likuidimit, apo pas mbylljes së rastit të 
Likuidimit, ia parashtron raportin përfundimtar Gjykatës.  

2. Raporti përfundimtar përmban si në vijim:  
2.1. një listë të të gjitha pronave të shitura apo të zgjidhura në mënyra tjera; 
2.2. një listë të fletëpranimeve dhe pagesave të parasë së gatshme; 
2.3. një listë përfundimtare të të gjitha kërkesave të lejuara, duke shënuar në 

mënyrë të qartë shumat e shpërndara apo pronën e transferuar për 
përmbushjen e tërësishme apo pjesshme të secilës; 

2.4. një listë të balancit të mbetur në llogarinë bankare me shpjegim të qëllimit; 
3. Autoriteti i Likuidimit dërgon njoftim të aprovimit të Raportit Përfundimtar nga 

ana e Gjykatës te kreditorët, komiteti i kreditorëve (nëse ekziston) brenda pesë (5) 
ditëve pas pranimit të aprovimit të Gjykatës për mbylljen e rastit të likuidimit. 
Njoftimi përmban ose vetë Raportin, ose një përmbledhje të raportit me kusht që 
raporti i plotë të jetë në dispozicion për inspektim për palët e interesuara dhe se 
kopja e raportit të jetë dërguar te kreditorët që e kanë kërkuar atë. Raporti 
përfundimtar postohet në faqen e internetit të AKP-së.  

4. Gjykata sipas detyrës zyrtare, pas shqyrtimit mund të kundërshtojë Raportin 
Përfundimtar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dorëzimi. Nëse dërgohet 
njoftimi për kundërshtim, Autoriteti i Likuidimit përgjigjet në kundërshtim dhe e 
dorëzon atë në Gjykatë brenda tridhjetë (30) ditëve pas mocionit të gjykatës apo 
brenda kohës së cekur në udhëzimin nga Gjykata.  

 
Neni 44 

Mbyllja e rastit 
 
1. Përveç rasteve të rregulluara në paragrafët 2. dhe 3. më poshtë, mbyllja e rastit 

ndodh kur Gjykata aprovon raportin përfundimtar të Autoritetit të Likuidimit sipas 
nenit 43 të kësaj Shtojce.  

2. Me kërkesë të Autoritetit të Likuidimit, në çdo fazë të procedurës, nëse përcaktohet 
se të Hyrat në fjalë janë të pamjaftueshme për të mbuluar kostot e Kërkesave 
prioritare të përcaktuara në nenin 40, paragrafi 1., nën-paragrafi 1.1 të kësaj 
Shtojce, Gjykata nxjerr vendim që lejon mbylljen e rastit të likuidimit. 

3. Me kërkesë të Autoritetit të Likuidimit, nëse asnjë kreditor nuk ka parashtruar 
kërkesë brenda Afatit të Fundit për Parashtrimin e Kërkesave, Gjykata nxjerr 
vendim për lejimin e mbylljes së rastit të likuidimit. 
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Neni 45 
Pasojat e mbylljes së rastit 

 
Pas mbylljes së rastit të likuidimit sipas nenit 43 të kësaj Shtojce, ndërpritet ekzistimi i 
Ndërmarrjes dhe Agjencia lëshon njoftim me shkrim lidhur me këtë për Komunën dhe 
institucionet dhe autoritetet publike të specifikuara në nenin 19.6. 
 

Neni 46 
Pushimi i autoritetit të likuidimit 

 
1. Në urdhrat për mbyllje të procedurës së Likuidimit, Gjykata përfshin procedurën 

për: 
1.1. lirimin e Autoritetit të Likuidimit nga detyrat tjera në lidhje me Ndërmarrjen 

dhe procedurat e likuidimit, përveç për ekzekutimin e shpërndarjeve 
përfundimtare të Autoritetit të Likuidimit që ende nuk kanë hyrë në fuqi; dhe 

1.2. aprovimin e pagesës përfundimtare të kompensimit dhe shpenzimeve të 
papaguara të Autoritetit të Likuidimit. 

2. Urdhrat e tillë të Gjykatës nuk kufizojnë përgjegjësinë e Autoritetit të Likuidimit 
për veprime apo lëshime joligjore gjatë mandatit të Autoritetit të Likuidimit. 

 
Neni 47 

Shuarja e borxheve 
 
Pas mbylljes së rastit të likuidimit nga ana e Gjykatës sipas nenit 44 të kësaj Shtojce, të 
gjitha Kërkesat të cilat ndërmarrja detyrohet t’i mbulojë shuhen me ligj dhe çdo veprim 
për të inkasuar borxhe të tilla të shuara ndalohet, përveç nëse Gjykata e urdhëron atë 
para mbylljes apo në urdhrin për mbylljen e rastit të Likuidimit. 
 

PJESA VII 
DISPOZITA TË NDRYSHME 

 
Neni 48 

Udhëzimet e Gjykatës 
 
1. Në çdo kohë gjatë procedurës së Likuidimit, Autoriteti i Likuidimit mund të 

parashtrojë kërkesë me shkrim për të kërkuar nga Gjykata udhëzime në lidhje me 
dispozita të ligjit, përfshirë çështjet e pajtueshmërisë me këtë Ligj. Autoriteti i 
Likuidimit në të njëjtën kohë i siguron një kopje të kërkesës së tillë Komitetit të 
Kreditorëve (nëse ekziston) dhe palëve të tjera të interesit sipas udhëzimit të 
Gjykatës. Gjykata lëshon vendim lidhur me këtë kërkesë brenda pesëmbëdhjetë 
(15) ditëve të punës pas dorëzimit.  

2. Pas pranimit të kërkesës sipas paragrafit 1 më lart, Gjykata njofton palën e prekur 
drejtpërsëdrejti nga kjo kërkesë dhe i mundëson palës të parashtrojë shkresë në 
Gjykatë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas pranimit të njoftimit.  

3. Gjykata mund të nxjerrë urdhër, proces apo aktgjykim që është i arsyeshëm dhe i 
domosdoshëm apo i përshtatshëm për t’i zbatuar dispozitat e këtij ligji apo për të 
shtyrë përpara likuidimin e një Ndërmarrje.  
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4. Asnjë dispozitë e këtij ligji që përcakton ngritjen e një çështjeje nga cilado palë 
nuk parandalon Gjykatën që, sipas detyrës zyrtare apo me vetë-iniciativë, të 
ndërmerr veprime apo përcaktime të nevojshme apo të përshtatshme për të zbatuar 
apo realizuar urdhrat apo rregullat e Gjykatës, apo për të parandaluar abuzimin e 
procesit.  

 
Neni 49 

Njoftimet dhe shpalljet publike 
 
1. Të gjitha njoftimet formale sipas këtij Ligji publikohen, së paku, si në vijim; 

1.1. në serbisht dhe shqip në gazetat me tirazh më të madh në Kosovë; dhe 
1.2. në serbisht në një apo më shumë gazeta të gjuhës serbe me tirazh të madh në 

Serbi dhe Mal të Zi, nëse Autoriteti i Likuidimit konsideron se është e 
nevojshme. 

1.3. në një publikim në gjuhën angleze që ka tirazh të madh në Evropë, nëse nga 
Autoriteti i Likuidimit konsiderohet e nevojshme për njoftimin e kreditorëve. 

2. Versionet në gjuhë të tjera të njoftimeve specifike publikohen në të njëjtën kohë 
sipas zbatueshmërisë në pajtim me rrethanat e caktuara. 

 
Neni 50 

Gjuha e dokumenteve kryesore 
 
1. Dëshmitë e Kërkesës dhe Dëshmitë e Interesit, si dhe të gjitha dokumentacionet 

mbështetëse, duhet të dorëzohen në shqip apo serbisht. Çdo komunikim pasues me 
Autoritetin e Likuidimit mund të bëhet në njërën nga gjuhët e sipërpërmendura.  

2. Dokumentet standarde të komunikimit formal, ftesat dhe formularët e përgatitur 
nga Autoriteti i Likuidimit duhet të hartohen dhe të jenë në dispozicion në shqip, 
serbisht dhe anglisht.  

 
PJESA IX 

SANKSIONET ADMINISTRATIV 
 

Neni 51 
Parashtrimi i dokumenteve të rrejshme të kërkesës 

 
1. Çdo Person që me qëllim jep deklarata materialisht të rrejshme apo mashtruese, me 

gojë apo me shkrim, përkitazi me procedurat e kryera sipas këtij ligji, apo që me 
qëllim ndihmon apo nxit një person tjetër të kryej akt të tillë ndëshkohet me gjobë 
administrative jo më të lartë se njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Në rast 
të personit fizik, ky person mund t’i nënshtrohet edhe ndjekjes penale në pajtim me 
dispozitat e aplikueshme të Kodit Penal.  

2. Çdo Person që me qëllim parashtron Kërkesë të rrejshme apo dokumente të 
rrejshme apo jep deklarata të rrejshme para Autoritetit të Likuidimit apo Gjykatës 
në procedura sipas këtij Ligji, ndëshkohet me gjobë administrative jo më të lartë se 
njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Në rast të personit fizik, përfshirë 
zyrtarë dhe drejtorë të personave juridikë, këta persona mund t’i nënshtrohen edhe 
ndjekjes penale në pajtim me dispozitat e aplikueshme të Kodit Penal.  
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Neni 52 
Përvetësimet e paligjshme dhe fshehja e aseteve 

 
1. Çdo person që vepron në cilësi të një anëtari të Autoritetit të Likuidimit, apo që 

angazhohet për të punuar në mbikëqyrje të Autoritetit të Likuidimit, Agjencisë apo 
Ndërmarrjes, që me qëllim bën përvetësim të paligjshëm, shkatërron, vjedh, në 
mënyrë direkte apo indirekte, dokumente, prona apo asete të Ndërmarrjes do të 
mbahet përgjegjës për shumën e mjetit në fjalë si dhe ndëshkohet me gjobë 
administrative jo më të lartë se njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Në rast 
të personit fizik, ai person mund të ndiqet penalisht në pajtim me Kodin Penal.  

2. Çdo Person që me qëllim transferon, fsheh apo dështon të paraqes dokumente, 
prona apo asete të Ndërmarrjes për Autoritetin e Likuidimit, apo në Gjykatë, për t’i 
ikur proceseve dhe procedurave të këtij Ligji, do të mbahet përgjegjës për gjobë 
administrative jo më të lartë se njëqindmijë (€100,000) për secilin rast. Në rast të 
personit fizik, ai person mund të ndiqet penalisht në pajtim me Kodin Penal. 

 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 19 / 21 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË 

ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 
TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË 
TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 

TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës: 
1.1. Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.2. Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe 

Zyrës së Auditimit të Kosovës;  
1.3. Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
1.4. Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për 

Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke 
përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale;  

1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  

1.6. Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L 101 për Fondet 
Pensionale të Kosovës;  

1.7. Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë;  
1.8. Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat;  
1.9. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat;  
1.10. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;  
1.11. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;  
1.12. Ligji Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;  
1.13. Ligji Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;  
1.14. Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës;  
1.15. Ligji Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të Komunave;  
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1.16. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;  
1.17. Ligji Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës;  
1.18. Ligji Nr. 03/L-237 për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe 

të Banesave;  
1.19. Ligji Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;  
1.20. Ligji Nr. 03/L-082 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës.  
1.21. Ligji Nr. 03/L-033 për Statusin, imunitetet dhe privilegjet e misioneve 

diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj.  

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohet paragraf i ri 2. me tekstin si në vijim:  

2. Gjykatësit ndërkombëtarë, të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me këtë 
ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas vendimit për 
emërim. Qeveria e Kosoves merr pjesë në pagesën e gjykatësve 
ndërkombëtarë, në periudhën e përcaktuar në vlerë të pagave të gjyqtarëve 
vendorë.  

2. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 1. dhe paragrafi 2 fshihen nga teksti i ligjit dhe 
shtohet një paragraf i ri me tekstin si në vijim:  
Mandati i gjykatësve ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën do të 
vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin për emërim. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës 
së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
 
Auditori i përgjithshëm, i emëruar në përputhje me Kushtetutën dhe me këtë ligj, 
vazhdon të qëndrojë në post deri në përfundim të mandatit, me kompensimin e cekur 
në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerën e 
përcaktuar me marrëveshjen në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës se Auditorit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1.12, që përkufizon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
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3. Kuvendi pas propozimit nga qeveria zgjedh tre (3) anëtarë ndërkombëtarë 
drejtorë të bordit. Bordi, po ashtu, emëron një shtetas të Kosovës drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit, i cili nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi, 
përveç kryesuesit, po ashtu, emëron zëvendëskryesues njërin prej anëtarëve të 
tij. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e kushteve të referimit të 
Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative e 
shumicës së Bordit të Drejtorëve. Anëtarët ndërkombëtarë zgjedhën më 
mandat deri më 31 gusht 2014.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafët 7., dhe 9., vlejnë deri në përfundimin e mandatit të 
anëtarëve ndërkombëtarë të bordit.  

4. Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet një paragraf i ri 6. me tekstin si në 
vijim:  
6. Nëse një anëtar ndërkombëtar i bordit i emëruar në pajtim me nenin 31 (5) jep 

dorëheqje nga Bordi dhe nëse kjo dorëheqje ose largim nga posti ndodh deri 
më 31 gusht 2014 atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar 
tjetër.  

 
Neni 5 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50 për Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme 

Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale (Ligji) 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik që ndryshon nenin 5.2 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
2. Neni 8 i ligjit bazik që ndryshon nenin 6.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
6.1. Sekretaria Ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët emërohen 

nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
3. Neni 10 i ligjit bazik që ndryshon nenin 7.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin 

si në vijim:  
7.1. Komisioni përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 13 
 

Kuvendi, në konsultim me Komisionin, mund të themelojë panele shtesë të 
Komisionit, anëtarët e të cilëve do të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

5. Neni 16 i ligjit bazik që ndryshon nenin 12.8 të Rregullores, riformulohet me tekstin 
si në vijim:  
12.8. Gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesat në trupin gjykues prej 

tre (3) gjyqtarëve të cilët emërohen nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 
Kosovës.  

6. Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 27.A me tekstin si në vijim:  
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Neni 27.A 
 
1. Mandati i tre (3) anëtarëve ndërkombëtarë të Bordit mbikëqyrës (përfshi edhe 

kryesuesin), i drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, i dy (2) anëtarëve ndërkombëtarë 
të Komisionit (përfshi edhe kryesuesin), si dhe i dy gjykatësve ndërkombëtarë në 
panelet e ankimit të Gjykatës Supreme të cilët janë emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin 
për emërim.  

2. Anëtarët dhe gjykatësit ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me 
këtë Ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit 
të tyre.  

3. Qeveria e Kosoves do të sigurojë fonde për drejtorin e Sekretariatit Ekzekutive të 
barabartë me pagën e një anëtari vendor të Bordit Mbikëqyrës.  

4. Nëse një anëtar ndërkombëtar i emëruar ne pajtim me Kushtetutën jep dorëheqje 
ose largohet nga pozita e tij/saj dhe nëse ky largim ose dorëheqja ndodh para datës 
31 gusht 2014, atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar, të dominuar 
nga Kryeministri për pozitat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë së 
Pronës dhe drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, si dhe të nominuar nga Kryetari i 
Gjykatës Supreme për pozitën e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Anëtareve të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, pas konsultimeve me PSBE.  

 
Neni 6 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës i Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj.  

3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të vazhdojë të 

respektojë dhe zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik. Kur 
vendoset për mjetin juridik që do të jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-034 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke përfshirë qëllimet publike që 
përcaktohen në preambulën e atij ligji.  

 
Neni 7 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L-101 për fondet pensionale 
të Kosovës 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.6. Komisioni për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
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Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) 
ditë.  

 
Neni 8 

Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave 
në Kosovë (Kodi) 

 
1. Neni 309 i ligjit bazik që rregullon emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave me pëlqimin e PCN-së, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 1 i Aneksit D, i Kodit, fshihet dhe riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
 
Ky Aneks ofron përjashtimet e posaçme të përkufizuara në këtë Aneks që do t'i jepen 
bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e aplikueshëm, duke përfshirë 
edhe legjislacionin për liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat (Ligji) 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.32, që përkufizon PCN-në fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 8 i ligjit bazik paragrafi 2. në rreshtin e tretë fshihet fjala “dhe PCN”. 
3. Neni 88 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 10 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-199 për gjykatat (ligji) 

 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 11, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11. Nëse në njërën nga komunat e reja dhe të themeluara mbi bazën e Ligjit për 
Kufijtë Administrativë Komunal nuk ka gjykatë themelore, komuna me 
vendim të Kuvendit Komunal mund ta parqet kërkesën para Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për të vendosur mbi themelimin e gjykatës 
themelore në territorin e saj, ose që një nga gjykatat ekzistuese themelore në 
territorin e komunës tjetër të ketë juridiksion mbi territorin e komunës së re. 
Të njëjtën të drejtë e ka edhe komuna ekzistuese, ku shumica e popullatës i 
takon komunitetit jo shumicë në Kosovës, dhe në të cilën nuk ka gjykatë 
themelore.  
11.1. KGjK do të aprovojë kërkesat e tilla, përveç nëse vlerësohet se 

ngarkesat e lëndëve për atë juridiksion është e pamjaftueshme për ta 
arsyetuar ekzistimin e gjykatës së ndarë.  

11.2. Kur KGjK e aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
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themelore, autoritetet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar se cilado gjykatë e re, është themeluar dhe 
funksionale brenda periudhës gjashtë mujore prej datës së vendimit.  

11.3. Nëse KGjK nuk aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
themelore, ose kur komuna i kërkon gjykatës ekzistuese që të ketë 
juridiksion për territorin e vet, autoritetet kompetente do të ndërmarrin 
të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e qasjes në drejtësi për 
komunitetet lokale, e cila është vështirësuar për shkak të izolimit 
gjeografik, mungesës së sigurisë, ose për shkak të faktorëve të tjerë 
relevant. Këto masa mund të përfshijnë krijimin në kuadër të territorit 
të komunës së re, të një departamenti të gjykatës themelore ekzistuese 
prej së cilës komuna e re ka kërkuar të ketë kompetencë për territorin e 
vet, ose që gjykata themelore të mundësojë mbajtjen e seancave në 
territorin e komunës së re.  

2. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës 

së Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi, si dhe për të 
siguruar pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë (15) për qind e 
numrit të tërësishëm të ulëseve në Gjykatën e Apelit, por jo më pak se dhjetë 
ulëse, garantohen për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë.  

 
Neni 11 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Për të siguruar se gjykatat pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës dhe me 
legjislacionin përkatës në fuqi, Këshilli do të marrë parasysh që të plotësojë 
vendet e lira të punës ose të ulëseve të rezervuara me anëtarë të komuniteteve 
që nuk janë shumicë në Kosovë.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat 5 (pesë) vjeçar, siç ceket në nenin 108 (6) 
të Kushtetutës dhe në këtë ligj. Një anëtar i këtij Këshilli mund të zgjidhet për një 
mandat shtesë jo-vijues pesë (5) vjeçar. 

4. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës, Këshilli zbaton masa dhe 

veprimet tjera me qëllim rekrutimi, të cilat i konsideron të nevojshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar se një gjykatë ose degë e gjykatës pasqyron 
përbërjen etnike në zonën e tyre të juridiksionit.  
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5. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet si në vijim:  
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin 

e gjyqtarëve nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, prej radhëve të atyre 
gjyqtarëve që shërbejnë në Kosovë. Për të përmbushur përgjegjësitë e veta, 
Këshilli, ndër të tjera, nga aplikantët njëlloj të kualifikuar për të shërbyer si 
gjyqtarë u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet që nuk janë shumicë në 
Kosovës, ashtu siç është paraparë me nenin 108 të Kushtetutës.  

6. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 5., shtohen tre paragraf të rinjë 6, 7 dhe 8, me 
tekstin si në vijim:  
6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të veçantë për të 

përshkruar procesin e emërimit dhe të riemërimit të gjykatësve nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në 
Kosovë. 

7. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
gjyqtarëve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbëdhjetë përqind (15%) dhe / përderisa përqindja e gjyqtarëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë (8%).  

8. Mandati i dy anëtarëve ndërkombëtarë të Këshillit të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në 
vendimin për emërim. Anëtarët ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre.  

9. Neni 52 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 12 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial  

të Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3 riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Siguron se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 109 (4) dhe 110(3) të Kushtetutës.  

3. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Këshilli zbaton masa dhe veprime rekrutimi, si dhe masa të tjera të cilat i 

konsideron të nevojshme për të siguruar që një zyrë prokuroriale pasqyron 
përbërjen etnike të zonës së juridiksionit përkatës.  

4. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 3. shtohet një paragraf i ri 4. me tekstin si në 
vijim:  
4. Këshilli harton rregullore të veçantë për të përshkruar procesin e emërimit 

dhe të riemërimit të prokurorëve nga komunitetet e nën-përfaqësuara në 
mesin e prokurorëve që shërbejnë në Kosovë.  

5. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet me tekstin si në vijim:  
1. Këshilli ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin e prokurorëve nga 

komunitetet jo-shumicë në Kosovë. Kur ka aplikantë njëlloj të kualifikuar për 
të shërbyer si prokurorë, Këshilli u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet 
që janë të nënpërfaqësuara në Kosovë siç është paraparë edhe me nenin 109 
(4) dhe 110 (3) të Kushtetutës.  
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6. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi i ri 6, me tekstin si në 
vijim:  
6. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 

komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
prokuroreve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbdhjetë përqind (15%) dhe / ose përderisa përqindja e prokurorëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë përqind (8%). 

 
Neni 13 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë 
(Ligji) 

 
1. Pjesa e parë e preambulës se ligjit, riformulohet me tekstin si në vijim: 

Në bazë të nenit 65 (1) dhe ne pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
nga kreu XIII dhe XIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

2. Pas nenit 7 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 7.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7.A 
Statusi i Kishës Ortodokse Serbe 

 
1. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë konsiderohet pjesë përbërëse e Kishës Ortodokse 

Serbe (KOS).  
2. Emri dhe organizimi i brendshëm i Kishës Ortodokse Serbe, duke përfshirë edhe 

hierarkinë dhe veprimtaritë e saj, do të respektohen.  
3. Nuk do të ketë ndalim arbitrar për hyrje në Kosovë ose qëndrim brenda Kosovës 

për priftërinjtë, kandidatët për prift, murgjve, murgeshave dhe vizitorëve.  
4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3, fjalët “themelojnë dhe”, fshihen nga teksti i 

ligjit.  
5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1. Ndërtesat dhe objektet që u takojnë bashkësive fetare, që janë të dedikuara 
për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të pacenueshme për sa i përket 
ndërhyrjes së autoriteteve qeveritare dhe në to mund të hyhet vetëm me 
pëlqimin e institucionit përkatës fetar, përveç nëse është lëshuar ndonjë 
urdhër gjyqësor për shkak të aktiviteteve ilegale dhe në rast të rrezikut për 
jetën ose shëndetin.  

6. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.4 shtohet një paragraf i ri 12.5 me tekstin si 
në vijim:  
12.5. Përveç përjashtimeve të përmendura më lart, bashkësitë fetare gëzojnë 

privilegje doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike 
për vetë-qëndrueshmërinë e tyre financiare, siç do të definohet me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria e financave. Këto privilegje përfshijnë 
importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të materialeve, 
pajisjeve dhe bagëtisë; dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitetet e 
lartpërmendura.  
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Neni 14 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Propozimin Gjithëpërfshirës”, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore 
dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të paluajtshme, me 
përjashtim të asaj prone të paluajtshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, 
për të cilën Kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekt i 
shpronësimit.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, shtohet nën-paragraf i ri 3.1. me tekstin si në vijim:  
3.1 Prona e luajtshme dhe e paluajtshme, si dhe asetet tjera të Kishës Ortodokse 

Serbe do të jenë të pacenueshme dhe nuk do të jenë objekt i shpronësimit. 
 

Neni 15 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës 

(ligji) 
 
1. Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 3.A 
Të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur 

 
1. Të gjithë refugjatët nga Kosova dhe personat e zhvendosur brenda vendit do të kenë 

të drejtën e kthimit dhe kërkimit të pronës së tyre dhe posedimeve personale, në 
pajtim me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Çdo person do të ketë të drejtë të 
marrë vendim të lirë dhe të jetë i informuar për vendin ku ai kthehet.  

2. Institucionet e Republikës së Kosovës ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për 
të krijuar kushte te favorshme për kthim të sigurt dhe të denjë të refugjatëve dhe 
personave të zhvendosur, bazuar në vendimet e tyre të lira dhe të bazuara në 
informata të sakta, përfshirë përpjekjet për të promovuar dhe mbrojtur lirinë e tyre 
të lëvizjes dhe mbrojtjen nga kërcënimi  

3. Kushtet e kthimit të personave të zhvendosur dhe mekanizmat e bashkëpunimit me 
institucionet relevante ndërkombëtare do të përcaktohen nga institucionet e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme.”  

 
Neni 16 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativë 
të Komunave (ligji) 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) 
përfaqësues të zgjedhur nga secila komunë dhe një (1) përfaqësues i zgjedhur 
nga Kryeministri.  
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2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Kryesuesi i Bordit përzgjidhet nga Kryeministri.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, fshihet termi “dhe PCN do të ndërmarrin” dhe 
zëvendësohet me termin: “ndërrmer”.  

4. Në Shtojcën 1 (Zonat Kadastrale) të ligjit bazik, emërtimi i komunës “Hani i 
Elezit” në gjuhën serbe dhe angleze ndryshohet në “Elez Han”  

 
Neni 17 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat 
e Republikës së Kosovës (ligji) 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi (c) riformulohet me tekstin si në 

vijim:  
(c) Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi (b), nënparagrafi (iv) riformulohet me tekstin si në 
vijim:  
iv. Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

 
Neni 18 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-034 
për Shtetësinë e Kosovës (ligji) 

 
1. Titulli i nenit 29 të ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 29 
Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 

 
Neni 19 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-237 
për Regjistrimin e Popullsisë,  të Ekonomive Familjare dhe të Banesave (Ligji) 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 4.12., riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.12 Një (1) përfaqësues nga një prej Universiteteve publike, anëtar;  
 

Neni 20 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-046 

për Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Forca e Sigurisë së Kosovës është e strukturuar dhe e përgatitur për të 
përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë ose organizatave 
tjera për zbatim të ligjit.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 2., riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Forca e Sigurisë së Kosovës është e armatosur lehtë dhe nuk ka armë të rënda, 

siç janë tanket, artileria e rëndë ose kapacitete sulmuese ajrore. Një rishikim i 
plotë i këtyre kufizimeve, do të bëhet jo më herët se pesë vjet nga koha e 
hyrjes në fuqi e Ligjit Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Detyrat 
fillestare të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:  
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3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2, pika (e) fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 21 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-082 

për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 22 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

imunitetet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, si dhe personelin e saj 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik paragrafi 2. pika (a) riformulohet me tekstin si në vijim: 

(a) Zyra Civile Ndërkombëtare dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian. 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.3. Individët e emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë, në pajtim me 
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 
mars 2007, mandati i të cilëve nuk ka përfunduar para deklarimit të 
përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur gëzojnë statusin, privilegjet dhe 
imunitetet e përcaktuara në ligjin bazik.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 6., riformulohet me tekstin si në vijim:  
4.6. Ministri i Punëve të Jashtme nuk mund t'i shpallë PSBE-në ose një anëtar të 

personelit të tij, anëtarët e personelit të ICO-së, përfshirë individët e 
përcaktuar në nenin 3.3. të ligjit bazik ose anëtarët e misionit EULEX, si 
persona non grata.  

4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 7. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 23 
 
1. Të gjithë anëtarët ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, 

në pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës, me përjashtim të atyre të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Agjencisë Kosovare të Pronës gjyqtarët 
ndërkombëtarë të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, dhe dy gjyqtarë në 
Komisionin për Kërkesa Pronësore, nëse për çfarëdo arsye largohen nga pozita para 
datës 31 gusht 2014 ai/ajo do të zëvendësohet me një anëtar vendor.  

2. Nëse në cilindo ligj të aplikueshëm në Republikën e Kosovës përdoren termet ICO 
ose PCN, të njëjtat shfuqizohen dhe zëvendësohen me institucionet vendore 
përkatëse.  
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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 / 07 SHTATOR 
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 RIORGANIZIMIN E NDËRMARRJEVE TË CAKTUARA 
DHE PASURISË SË TYRE 

 
PJESA I 

FUSHËVEPRIMI DHE PËRKUFIZIMET 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe fushëveprimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kornizës legjislative që përcakton rregullat dhe 

procedurat për riorganizimin dhe likuidimin e Ndërmarrjeve të caktuara dhe 
aseteve dhe obligimeve të tyre nën autoritetin administrativ të Agjencisë Kosovare 
të Privatizimit (AKP) apo paraardhëses së saj Agjencisë Kosovare e Mirëbesimit, 
për ta mundësuar rehabilitimin e këtyre ndërmarrjeve dhe rikthimin e 
qëndrueshmërisë së tyre si biznese të vazhdueshme dhe për t’i sjellë përfitime 
ekonomisë së Republikës së Kosovës.  

2. Me këtë ligj përcaktohen rregullat dhe procedurat për riorganizimin dhe likuidimin 
e të gjitha ndërmarrjeve për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit apo 
paraardhësja e saj Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka paraqitur kërkesë për 
riorganizim pranë Dhomës së Posaçme.  
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3. Procedurat e riorganizimit apo likuidimit të këtyre Ndërmarrjeve do të udhëhiqen 
nga Dhoma e Posaçme, vetëm për këto ndërmarrje të caktuara dhe vetëm në pajtim 
me këtë ligj. Këto procedura vlejnë për të gjithë asetet e këtyre Ndërmarrjeve. 
Asnjë procedurë tjetër e riorganizimit apo likuidimit nuk do të ketë kurrfarë 
ndikimi mbi këto Ndërmarrje apo asetet e tyre, pavarësisht se ku zhvillohen.  

 
Neni 2 

Përkufizimet dhe referencat 
 

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  
1.1. Kërkesa për shpenzime administrative - kërkesa për shpenzime 

administrative të cilat janë kryer dhe janë të domosdoshme për ruajtjen dhe 
mbrojtjen e aseteve të Ndërmarrjes, përfshirë, por pa kufizuar, shpenzimet e 
domosdoshme për operim të vazhdueshëm të Ndërmarrjes pas datës së 
Vendimit të Moratoriumit dhe kreditë e marra nga Administratori, në pajtim 
me nenin 13 të këtij ligji.  

1.2. Data e fundit për parashtrimin e kërkesave për shpenzime administra-
tive - data e përcaktuar në nën-paragrafin 2.1. të paragrafit 2. të nenit 28 të 
këtij ligji.  

1.3. Administrator - Agjencia që vepron në cilësinë e administratorit, në pajtim 
me këtë ligj.  

1.4. Agjencia - Agjencia Kosovare e Privatizimit.  
1.5. Dispozitat për shpallje dhe njoftime - dispozitat lidhur me shpalljet në 

nenin 43 të këtij ligji.  
1.6. Plan Alternativ i Riorganizimit - propozim alternativ për Riorganizimin e 

Ndërmarrjes, i dorëzuar nga kreditori i kualifikuar apo nga grupi i 
kualifikuar i kreditorëve.  

1.7. Data e caktimit - data nga e cila Agjencia merr përsipër detyrat e 
Administratorit, sipas këtij ligji, dhe e cila, për të gjitha Ndërmarrjet që u 
janë nënshtruar procedurave të riorganizimit në bazë të Rregullores së 
UNMIK-ut 2005/48, do të jetë data e hyrjes së fuqi të këtij ligji.  

1.8. Aset - një aset i Ndërmarrjes dhe përfshin të gjitha pronat dhe të drejtat 
ligjore, të të gjitha llojeve, të prekshme dhe të paprekshme, të cilat i gëzon 
Ndërmarrja dhe/apo për të cilat ndërmarrja ka të drejtë shfrytëzimi, 
pronësie, posedimi apo kontrolli.  

1.9. Ditë pune - të gjitha ditët përveç të shtunave dhe të dielave dhe ditëve të 
pushimit për Qeverinë.  

1.10. Ditë - ditë kalendarike.  
1.11. Kërkesa - e drejta e pretenduar për pagesë apo veprim nga ndërmarrja.  
1.12. Afati i kërkesës - data e përcaktuar në pajtim me nën-paragrafin 1.3. të 

paragrafit 1. të nenit 17 të këtij ligji.  
1.13. Njoftimi i afatit të kërkesës - njoftimi i përcaktuar në paragrafin 1. të nenit 

17 të këtij ligji.  
1.14. Plan i vërtetuar i riorganizimit - Plani i Riorganizimit ose Plani Alternativ 

i Riorganizimit i vërtetuar nga gjykata, në pajtim me nenin 26 të këtij ligji.  
1.15. Korporatë - korporata e themeluar nga Agjencisë apo paraardhësja e saj 
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Agjencia Kosovare e Mirëbesimit apo në emër të tyre, në pajtim me ligjet 
dhe rregulloret në fuqi në kohën e themelimit.  

1.16. Gjykata ose Dhoma e Posaçme - Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të 
Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, apo 
kolegji, nën-kolegji i specializuar apo gjyqtari i vetëm i saj që është 
ngarkuar me zhvillimin e procedurave sipas këtij ligji.  

1.17. Komisioni i kreditorëve - Komisioni i kreditorëve i caktuar nga Gjykata në 
pajtim me nenin 20 të këtij ligji.  

1.18. Përfaqësuesi i punëtorëve - personi i emëruar në pajtim me nën-paragrafin 
3.2. të paragrafit 3. të nenit 12 të këtij ligji. 

1.19. Ndërmarrje - Ndërmarrja nën autoritetin administrativ të Agjencisë dhe 
nënkupton e përfshin të gjitha asetet e kësaj Ndërmarrjeje.  

1.20. Mbledhja e parë e kreditorëve - mbledhja e kreditorëve e mbajtur në 
pajtim me nenin 19 të këtij ligji.  

1.21. Interes - pronësi e pretenduar mbi Ndërmarrjen apo mbi një aset të 
Ndërmarrjes.  

1.22. Ligji për AKP-në - Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit.  
1.23. Mbajtja me qira - e drejta në pronë ashtu siç është përshkruar në 

Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut 2003/13 të datës 9 maj 2003 mbi 
kalimin e të drejtës së përdorimit të pronës shoqërore.  

1.24. Peng - e drejtë apo interes në një pronë të caktuar me të cilën garantohet 
pagimi i borxhit apo kryerja e detyrimit, pavarësisht nëse është krijuar 
përmes veprimit të ligjit apo përmes kontratës.  

1.25. Autoriteti për likuidim - autoriteti i caktuar për udhëheqjen e procedurës 
së likuidimit, në pajtim me ligjin për AKP-në.  

1.26. Menaxhmenti në lidhje me një Ndërmarrje - zyrtarët, zyrtarët e lartë 
ekzekutivë, menaxherët dhe drejtorët e ndërmarrjes.  

1.27. Vendim i Moratoriumit - vendim i gjykatës për të pranuar kërkesën për 
riorganizim të ndërmarrjes, i lëshuar në pajtim me këtë ligj apo me 
legjislacionin e mëhershëm.  

1.28. Njoftimi për moratorium - njoftimet e specifikuara në paragrafët 4. dhe 5. 
të nenit 5 të këtij ligji.  

1.29. Person - person fizik, sipërmarrje apo autoritet publik.  
1.30. Plani – Plani i Riorganizimit apo Planin Alternativ të Riorganizimit.  
1.31. Autoriteti publik - të gjitha autoritetet qeveritare ekzekutive, organet 

publike, ministritë, departamentet, agjencitë apo autoritetet e ngjashme që 
ushtrojnë pushtet ekzekutiv, legjislativ, rregullativ, gjyqësor apo të 
administratës publike. Termi “autoritet publik” përfshin edhe organizatat 
apo ndërmarrjet private deri në masën që ato ushtrojnë ndonjërin prej 
pushteteve të mësipërme si rrjedhojë e ndonjë bartjeje të autorizimeve në 
bazë të ndonjë akti normativ apo nën normativ, apo në bazë të delegimit të 
autorizimeve nga një autoritet tjetër publik.  

1.32. Dëshmia e kërkesës - dokumenti i dorëzuar nga një kreditor potencial i 
ndërmarrjes në formën e përshkruar nga gjykata dhe i cili ofron informatat 
dhe detajet mbi kërkesën e pretenduar të përshkruar me nenin 17 të këtij 
ligji.  
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1.33. Dëshmia e interesit - dokumenti i dorëzuar nga një pronar pretendues i 
ndërmarrjes apo i pasurisë së ndërmarrjes, në formën e përshkruar nga 
gjykata dhe i cili ofron informatat dhe detajet mbi interesin pronësor të 
pretenduar të përshkruar me nenin 17 të këtij ligji.  

1.34. Kreditor i kualifikuar - kreditori i cili ka dorëzuar një apo më shumë dëshmi 
të kërkesës në lidhje me kërkesat të cilat individualisht apo së bashku përbëjnë 
një shumë të kalkuluar në euro, e cila është e barabartë me pesë për qind (5%) 
të vlerës së supozuar të gjithëmbarshme të obligimeve të papaguara të 
ndërmarrjes, të kalkuluara nga administratori në bazë të informatave në 
dispozicion në momentin e caktuar; kjo bëhet me kusht që të gjitha aspektet e 
kërkesës të cilat janë refuzuar apo mohuar në pajtim me këtë ligj të mos 
përfshihen dhe të mos kalkulohen gjatë përcaktimit të kësaj mase.  

1.35. Grup i kualifikuar i kreditorëve - dy apo më shumë kreditorë që kanë 
dorëzuar dëshmi të kërkesave lidhur me kërkesat të cilat individualisht apo 
së bashku përbëjnë një shumë të kalkuluar në euro, e cila është e barabartë 
me pesë për qind (5%) të vlerës së supozuar të gjithëmbarshme të 
obligimeve të mbetura të ndërmarrjes, të kalkuluara nga administratori në 
bazë të informatave në dispozicion në momentin e caktuar; kjo bëhet me 
kusht që të gjitha aspektet e kërkesës të cilat janë refuzuar apo mohuar në 
pajtim me këtë ligj të mos përfshihen dhe të mos kalkulohen gjatë 
përcaktimit të kësaj mase. 

1.36. Kreditor i regjistruar - personi i cili ka dorëzuar dëshmi të kërkesës dhe 
është pranuar nga Administratori në tërësi apo pjesërisht; por që mund ta 
humbë statusin e “kreditorit të regjistruar” ne qoftë së dhe në momentin që 
Gjykata urdhëron qe ajo Dëshmi Kërkesë të refuzohet tërësisht. Personi, 
Dëshmia e Kërkesës së të cilit është hedhur poshtë në tërësi nga 
Administratori mund të bëhet “Kreditor i Regjistruar” vetëm në qoftë se dhe 
në momentin që Gjykata urdhëron Administratorin që të pranojë tërësisht 
apo pjesërisht këtë Dëshmi të Kërkesës.  

1.37. Bartës i regjistruar i interesit - personi i cili ka parashtruar dëshmi të 
interesit që është pranuar nga administratori në tërësi apo pjesërisht; me 
kusht që ai person të humb statusin e bartësit të regjistruar të interesit në rast 
se, si dhe kurdo që, gjykata rrjedhimisht lëshon urdhër për të hedhur poshtë 
në tërësi atë dëshmi të interesit. Personi, dëshmia e interesit së të cilit është 
refuzuar në tërësi nga administratori, mund të bëhet bartës i regjistruar i 
interesit vetëm nëse gjykata e urdhëron administratorin që të pranojë 
tërësisht apo pjesërisht dëshminë e interesit në fjalë.  

1.38. Riorganizim - ristrukturimi profesional i borxheve dhe/apo i operacioneve 
afariste të një Ndërmarrjeje që në mënyrë te arsyeshme pritet se do të kthejë 
qëndrueshmërinë e Ndërmarrjes si një e tërë në të ardhmen dhe që do të 
mundësojë shlyerjen e kërkesave dhe interesave, në pajtim me këtë ligj.  

1.39. Plan i riorganizimit - propozimi i administratorit për riorganizimin e një 
ndërmarrjeje.  

1.40. Kërkesë e siguruar - çdo kërkesë e cila është siguruar në mënyrë të rregullt 
dhe të ligjshme kundrejt cilitdo aset të Ndërmarrjes në formë të pengut, 
hipotekës ose ndonjë mjeti tjetër për sigurimin e ekzekutimit të detyrimeve.  
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1.41. Ofrues i shërbimeve profesionale - personi që ofron shërbime profesionale 
për administratorin.  

1.42. Sipërmarrje - çdo ndërmarrje, partneritet, ndërmarrje e përbashkët, person 
juridik, shoqatë, projekt, degë, zyrë apo organizatë tjetër (pa marrë parasysh 
pronësinë, vendndodhjen, vendin e themelimit apo selinë e biznesit).  

1.43. Ofrues i shërbimeve publike - furnizuesi apo ofruesi i shërbimeve 
komunale, përfshirë, mes tjerash, ofruesit e shërbimeve të energjisë 
elektrike, gazit, ngrohjes, ujësjellësit, mbeturinave, shërbimeve postare apo 
të telekomunikacionit.  

2. Përveç rasteve kur konteksti kërkon interpretim tjetër, të gjitha referencat që ky ligj 
u bën ligjeve, rregulloreve apo akteve tjera nën normative, apo dispozitave të 
caktuara të tyre, do të interpretohen duke përfshirë amandamentimet e tyre të 
mëpasshme. Nëse këto ligje, rregullore apo akte nën normative anulohen apo 
zëvendësohen me legjislacion tjetër që rregullon të njëjtën fushë, këto referenca do 
të interpretohet se i përkasin legjislacionit të mëvonshëm dhe, në rastet kur kjo 
është e mundshme, dispozitave analoge të tyre.  

3. Fjalët që në këtë ligj kanë trajtën e njërës gjini do të përfshijnë edhe gjininë tjetër 
dhe fjalët në trajtën njëjës do të përfshijnë edhe trajtën shumës ndërsa ato në trajtën 
shumës përfshijnë edhe trajtën njëjës.  

 
PJESA II 

FILLIMI I RIORGANIZIMIT DHE I MORATORIUMIT 
 

Neni 3 
Kërkesa për riorganizimin e një ndërmarrjeje 

 
1. Agjencia mund të parashtrojë para gjykatës kërkesë për fillimin e procedurës së 

riorganizimit të një Ndërmarrjeje, në rast se:  
1.1. Ajo Ndërmarrje nuk është në gjendje që të përmbushë detyrimet e 

pakontestuara që duhen paguar në një periudhë gjashtëmujore apo ka 
obligime të pakontestuara që kalojnë vlerën e Aseteve të saj, dhe  

1.2. Agjencia ka baza të arsyeshme për të besuar se Ndërmarrja mund të 
vazhdojë apo të rinisë veprimtarinë e vet afariste në mënyrë të leverdishme 
si rezultat i riorganizimit.  

2. Kërkesa për fillimin e procedurës së riorganizimit duhet të dorëzohet në formën e 
përshkruar nga Gjykata për këtë qëllim dhe asaj duhet t’i bashkëngjiten dëshmi 
dokumentare që dëshmojnë se njëra nga kushtet e specifikuara në nën-paragrafin 
1.1. të paragrafit 1. të këtij neni është përmbushur.  

3. Kjo kërkesë dhe dëshmitë përkatëse duhet t’i dorëzohen Gjykatës nga Agjencia, 
ose nga Ndërmarrja, nëse këtë e ka autorizuar Agjencia.  

 
Neni 4 

Procedimi i kërkesës nga Gjykata; Vendimi i Moratoriumit 
 
1. Gjykata e regjistron kërkesën për riorganizim pas pranimit të saj, pavarësisht nga 

mangësitë në kërkesë apo në dokumentet përcjellëse, e shënon kohën dhe datën e 
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pranimit në faqen e kërkesës dhe menjëherë i dërgon vërtetim regjistrimi Agjencisë 
dhe Ndërmarrjes në fjalë.  

2. Nëse kërkesa nuk është në përputhje me kërkesat në nenin 3 të këtij ligji, Gjykata 
lëshon urdhër brenda shtatë (7) ditëve nga dita kur kërkesa është pranuar në 
gjykatë, duke i përcaktuar mangësitë dhe duke kërkuar nga parashtruesi i kërkesës 
që ato t’i korrigjojë brenda një periudhe të caktuar kohore nga dita kur urdhri i tillë 
i dorëzohet parashtruesit të kërkesës. Nëse Gjykata nuk lëshon urdhër të tillë 
brenda shtatë (7) ditëve nga dita kur kërkesa është pranuar nga Gjykata, kërkesa 
konsiderohet se nuk ka mangësi dhe e pranuar nga Gjykata.  

3. Gjykata e refuzon kërkesën me anë të vendimit të cilin ia dërgon Agjencisë dhe 
Ndërmarrjes në fjalë nëse parashtruesi i kërkesës nuk i përmbahet tërësisht dhe 
brenda kohës së caktuar urdhrit të lëshuar nga Gjykata në pajtim me paragrafin 2. 
të këtij neni apo nëse kërkesa nuk i plotëson kushtet e nenit 3 të këtij ligji.  

4. Nëse parashtruesi i kërkesës i ka korrigjuar mangësitë sipas afateve të urdhëruara 
nga Gjykata në bazë të paragrafit 2. të këtij neni apo nëse nuk është dhënë urdhër 
për korrigjimin e mangësive brenda kohës së caktuar, dhe Gjykata nuk e ka 
refuzuar kërkesën sipas paragrafit 3. të këtij neni, Gjykata merr vendim për 
pranimin e kërkesës dhe këtë vendim ia dërgon menjëherë Agjencisë dhe 
ndërmarrjes (Vendimi i Moratoriumit). Ky Vendim i Moratoriumit nxirret:  
4.1. nëse Gjykata nuk e ka lëshuar me kohë urdhrin në bazë të paragrafit 2. të 

këtij neni, brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i kërkesës në fjalë;ose  
4.2. nëse gjykata e ka lëshuar me kohë një urdhër të tillë, brenda katërmbëdhjetë 

(14) ditësh parashtruesi i kërkesës ka vepruar në pajtim të plotë dhe me kohë 
me atë urdhër.  

 
Neni 5 

Moratoriumi 
 
1. Nga data e Vendimit të Moratoriumit të gjitha veprimet, procedurat apo aktet e çdo 

lloji që synojnë përcaktimin e vlefshmërisë, zbatimin apo përmbushjen e ndonjë 
kërkese apo interesi ndaj Ndërmarrjes në fjalë apo Aseteve të saj do të pezullohen 
dhe do të vazhdojnë vetëm me lejen e gjykatës.  

2. Këto veprime, procedura dhe akte të pezulluara përfshijnë, por jo vetëm, të gjitha 
veprimet, procedurat apo vendimet, përfshirë veprimet, procedurat apo vendimet 
gjyqësore:  
2.1. në lidhje me grumbullimin, kthimin apo zbatimin e kërkesave për borxhe, 

taksa, dënime apo obligime të çfarëdo lloji;  
2.2. në lidhje me krijimin, njohjen, modifikimin, shtimin, përkryerjen, 

regjistrimin apo zbatimin e të gjitha kërkesave apo interesave në apo ndaj 
Ndërmarrjes apo aseteve të saj;  

2.3. të gjitha aktet për të realizuar, marrë apo shitur pasurinë e lënë peng, të 
hipotekuar apo të ngarkuar në ndonjë mënyrë apo për të ushtruar pronësi ose 
kontroll mbi ndonjë Aset të Ndërmarrjes; dhe  

2.4. procedurat apo veprimet rregullative lidhur me parandalimin apo 
sanksionimin e ndonjë shkeljeje të dispozitave rregullative, të rregullave apo 
vendimeve, deri në masën që këto përbëjnë pretendime monetare ndaj 
Ndërmarrjes.  
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3. Pezullimi i veprimeve, i procedurave apo i akteve të çfarëdo lloji nuk vlen për:  
3.1. padinë e ngritur nga Ndërmarrja ose në emër të saj kundër palës së tretë;  
3.2. procedurat penale kundër Ndërmarrjes apo një apo më shumë anëtarëve të 

menaxhmentit të saj;  
3.3. transferin ose shitjen e Aseteve të ndërmarrjes gjatë veprimtarisë së 

zakonshme të Ndërmarrjes, duke përfshirë edhe transaksionet e parapara në 
këtë ligj, veçanërisht në këtë nen;  

3.4. procedurat apo veprimet rregullative lidhur me parandalimin apo 
sanksionimin e ndonjë shkeljeje të dispozitave rregullative, të rregullave apo 
vendimeve, deri në masën që ato nuk përbëjnë pretendime monetare ndaj 
Ndërmarrjes; dhe  

3.5. inspektimet dhe kërkesat për inspektim të bëra nga titullarët e hipotekave të 
regjistruara, të pengjeve të regjistruar apo ngarkesave të ngjashme lidhur me 
Asetet e Ndërmarrjes.  

4. Brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh nga data e Vendimit të Moratoriumit, Agjencia 
do të publikojë njoftimin që përmban informatat e specifikuara në paragrafin 5. të 
këtij neni (Njoftimi i Moratoriumit). Publikimi i Njoftimit të Moratoriumit do të 
bëhet në pajtim me dispozitat e lajmërimeve të këtij ligji.  

5. Njoftimi i Moratoriumit përfshin informatat në vijim:  
5.1. datën dhe përshkrimin e vendimit të Moratoriumit;  
5.2. referimin ndaj këtij ligji dhe një përshkrim të përgjithshëm të të drejtave të 

personave që kanë Kërkesa apo Interesa;  
5.3. deklaratën se Agjencia do të shërbejë si Administrator i Ndërmarrjes, në 

pajtim me nenin 7 të këtij ligji;  
5.4. një deklaratë se, në pajtim me nenin 17 të këtij ligji, Agjencia do të 

publikojë brenda treqindegjashtëdhjetë (360) ditëve të ardhshme një njoftim 
tjetër (njoftimin mbi afatin përfundimtar të kërkesave) në të cilin do të 
ofrohen detaje mbi metodën e parashtrimit të Dëshmive të Kërkesave dhe 
Dëshmive të Interesit, si dhe në të cilin caktohet afati për parashtrimin e 
tyre; dhe  

5.5. një deklaratë se vetëm Kreditorët e Regjistruar, të përcaktuar në pajtim me 
këtë ligj, do të kenë mundësi të votojnë Planin e Riorganizimit të 
Ndërmarrjes.  

6. Agjencia mund të përfshijë edhe informacione të tjera Njoftimin e shpallur nëse i 
konsideron të duhura.  

7. Nga dita e Vendimit të Moratoriumit deri në datën e konfirmimit të riorganizimit, 
Administratori kërkon leje paraprake me shkrim nga Gjykata në mënyrë që 
Ndërmarrja të mund të realizojë ligjërisht transaksionet vijuese:  
7.1. shitjen, disponimin, blerjen, bartjen apo dhënien dhe marrjen me qira të 

pronave të paluajtshme apo aseti kapital të Ndërmarrjes;  
7.2. krijimin e pengut, hipotekave dhe garancive te tjera të siguruara kundrejt 

pronave të ndërmarrjes;  
7.3. arritjen e ndonjë marrëveshjeje për hua;  
7.4. anulimin apo përfundimin e kontratave apo marrëveshjeve;  
7.5. fillimin apo përfundimin e procedurës ligjore ose të arbitrazhit;  
7.6. heqjen dorë nga të drejtat apo nga titullaria;  



 
Ligji Nr. 04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre 

 767 

7.7. veprime të tjera të përcaktuara nga Gjykata; dhe  
7.8. pagimin e rrogave të punëtorëve.  

8. Gjykata mund të përcaktojë çfarëdo kushti që e konsideron të arsyeshëm, pas 
miratimit të dhënë në pajtim me paragrafin 7. të këtij neni. Gjykata mund t’ia bartë 
Agjencisë autoritetin dhe përgjegjësinë për të kryer shitjen apo disponimin me 
pronën e paluajtshme apo asetet kapitale të Ndërmarrjes në pajtim me nën-
paragrafin 7.1. të paragrafit 7. të këtij neni.  

 
Neni 6 

Obligimet e Ofruesve të Shërbimeve Publike 
 
1. Ofruesi i shërbimeve publike nuk mund të ndryshojë, të refuzojë apo të ndërpresë 

shërbimet e tilla për Ndërmarrjen për shkak të dorëzimit të kërkesës për 
Riorganizim të Ndërmarrjes, nxjerrjes së Vendimit të Moratoriumit që vlen për 
kreditorët e ndërmarrjes, apo vërtetimin e Planit të Riorganizimit.  

2. Nëse është nxjerrë Vendimi i Moratoriumit që vlen për kreditorët e një 
Ndërmarrjeje, ofruesit e shërbimeve publike nuk mund të ndryshojnë, refuzojnë 
apo ndërpresin ofrimin e shërbimeve për Ndërmarrjen për shkak se ndërmarrja në 
fjalë nuk ka paguar shërbimet para datës së Vendimit të Moratoriumit. Ndërmarrja 
është e obliguar t’i paguajë shërbimet publike të ofruara pas datës së vendimit për 
moratorium. 

 
PJESA III 

ADMINISTRATORI 
 

Neni 7 
Administratori 

 
1. Agjencia do të shërbejë si Administrator i Ndërmarrjes që nga data e Vendimit të 

Moratoriumit. Agjencia e ushtron këtë detyrë gjatë tërë procesit të riorganizimit.  
2. Agjencia mund të angazhojë, apo të sigurojë në çfarëdo mënyre shërbimet e 

Ofruesve të Shërbimeve Profesionale sipas nevojës për të siguruar përfaqësim 
adekuat të Ndërmarrjes në procedurën e riorganizimit. Agjencia mund t’ia delegojë 
përgjegjësitë e veta si administrator një apo më shumë Ofruesve të Shërbimeve 
Profesionale; megjithatë, ky delegim nuk e liron Agjencinë nga pozita apo detyrat 
si Administrator apo obligimi për te siguruar se të gjitha përgjegjësitë e deleguara 
do të përmbushen në mënyrë profesionale, te kujdesshme dhe të ligjshme nga 
Ofruesi(t) i Shërbimeve Profesional(ë) i(të) në fjalë.  

3. Agjencia mund të shfrytëzojë burimet e veta buxhetore apo paratë publike për të 
angazhuar shërbimet e këtyre Ofrues(ve) të Shërbimeve Profesionale. Në këtë rast 
Agjencia duhet të shpallë një tender publik konkurrues sa më shpejt që praktikisht 
të jetë e mundur, në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik në Kosovë. Gjatë 
realizimit të tenderit të tillë, Agjencia përcakton kërkesat minimale të kualifikimit 
dhe kushtet e kontratës të cilat i vlerëson si të domosdoshme për të siguruar që 
vetëm Personat me kualifikimin e përshtatshëm të mund të tenderojnë, si dhe që 
detyrat e Ofruesit të Shërbimeve Profesionale të jenë të përshkruara plotësisht dhe 
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në mënyrën e duhur në tender dhe kontratë. Agjencia gjithashtu siguron që 
kontrata të kërkojë nga ofertuesi fitues dhënien e garancisë së kërkuar me 
paragrafin 2. të nenit 10 të këtij ligji, e cila do të shërbejë si garanci për kryerje të 
mirëfilltë të detyrave të specifikuara me kontratë.  

4. Personi që ka ndonjë interes financiar apo material specifik në kundërshtim me 
interesat e Agjencisë, Ndërmarrjes apo Kreditorëve të Regjistruar dhe Bartësve të 
regjistruar të interesit nuk ka të drejtë të dorëzojë tender apo të angazhohet si 
Ofrues i Shërbimeve Profesionale dhe nuk lejohet t’i ofrojë këshilla apo ndihmë 
Administratorit apo Ndërmarrjes.  

5. Përveç sigurimit të pajtueshmërisë me të gjitha dispozitat e zbatueshme të Ligjit 
për prokurim publik, Agjencia informon të gjithë tenderuesit potencialë mbi 
kushtet dhe kufizimet e specifikuara në paragrafin 4. të këtij neni dhe në këtë 
paragraf përmes njoftimit të kontratës dhe dokumenteve të tenderimit. Agjencia i 
njofton të gjithë tenderuesit potencialë edhe me mundësinë e largimit të tyre nga 
Gjykata në pajtim me nenin 8 të këtij ligji; dhe se ky largim do të ketë si rrjedhojë 
konfiskimin e garancisë së kërkuar me paragrafin 2. të nenit 10 të këtij ligji.  

 
Neni 8 

Largimi i personave që bartin përgjegjësitë e administratorit 
 
1. Në çdo kohë Kreditorët e Kualifikuar apo Komisioni i Kreditorëve mund të 

parashtrojë kërkesë në Gjykatë me të cilën kërkohet largimi i personit që bart 
përgjegjësitë e Administratorit.  

2. Të gjitha kërkesat për largimin e personave të tillë mund të parashtrohen vetëm në 
bazë të asaj se personi në fjalë:  
2.1. ka demonstruar paaftësi në kryerjen e mirëfilltë të detyrave të administra-

torit apo në sigurimin e kryerjes adekuate të tyre;  
2.2. ka dështuar vazhdimisht dhe materialisht në kryerjen e mirëfilltë të detyrave 

të administratorit apo në sigurimin e kryerjes së mirëfilltë të tyre;  
2.3. ka dëshmuar qartë anësi të pajustifikueshme për apo kundër një kreditori të 

regjistruar apo bartësi të regjistruar të interesit;  
2.4. është angazhuar në veprime joligjore apo të dënueshme në lidhje me sjelljen 

profesionale apo si administrator për ndërmarrje ose sipërmarrje tjetër; apo  
2.5. ka interes financiar apo interes tjetër material që mund të identifikohet në 

mënyrë specifike që është materialisht në kundërshtim me ato të Agjencisë, 
Ndërmarrjes apo kreditorëve të regjistruar apo bartësve të regjistruar të 
interesave.  

3. Të gjitha kërkesat që kërkojnë largim të tillë duhen përcjellë me dëshmi që ofrojnë 
bazën e sfidimit të tillë, siç përcaktohet me paragrafin 2. të këtij neni. Gjykata do 
t’i ofrojë personit në fjalë mundësi të arsyeshme për t’iu përgjigjur kërkesave të 
parashtruara.  

4. Nëse Gjykata urdhëron largimin e personave të tillë, dhe nëse ky largim pritet të 
shkaktojë vonesa në kryerjen e detyrave të Administratorit, Gjykata mund të 
pezullojë procedurat e riorganizimit për aq kohë sa është e nevojshme për t’i 
mundësuar Agjencisë zëvendësimin e atij Personi. Personi qe është urdhëruar te 
largohet:  
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4.1. do t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga Gjykata në lidhje me realizimin e 
detyrave të tij, deri në caktimin e zëvendësimit nga Agjencia; dhe  

4.2. pas caktimit të zëvendësimit nga Agjencia, do të bashkëpunojë me 
zëvendësuesin për aq sa zëvendësuesi do të ketë nevojë, përfshirë sigurimin 
e bartjes të rregullt dhe profesionale të regjistrave dhe llogarive lidhur me 
administrimin e ndërmarrjes.  

 
Neni 9 

Pagesa dhe shpenzimet e administratorit dhe ofruesve të shërbimeve profesionale 
 
1. Pagesa apo shpenzimet e administratorit apo të Ofruesve të Shërbimeve 

Profesionale do t’i nënshtrohen miratimit nga Gjykata, i cili nuk do të mbahet pa 
arsye nëse pagesa dhe shpenzimet do t’i nënshtrohen kërkesave sipas nenit 34 të 
këtij ligji.  

2. Pagesat dhe shpenzimet e tilla do të paguhen nga paratë e gatshme të Ndërmarrjes 
apo nga te ardhurat nga shitjet e aseteve të Ndërmarrjes apo i interesave të 
pronësisë në Ndërmarrje, në pajtim me prioritetin e caktuar në nën-paragrafit 1.1.2. 
të paragrafit 1. të nenit 34 të këtij ligji.  

3. Agjencia apo ndonjë palë e tretë mund t’i paguajnë tërësisht apo pjesërisht pagesat 
dhe shpenzimet e Ofruesit të Shërbimeve Profesionale të miratuara nga Gjykata; 
dhe në rast të tillë, Agjencia apo pala e tretë do të ketë të drejtë ta kompensojë 
vlerën e paguar në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni në vend të Ofruesit të 
Shërbimeve Profesionale në fjalë.  

 
Neni 10 

Detyrimet, llogaridhënia dhe raportimi 
 
1. Cilido Person që kryen detyrat e Administratorit:  

1.1. duhet t’i kryeje ato në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale; dhe  
1.2. duhet të përmbushë përgjegjësitë e veta në mirëbesim, me besnikërinë dhe 

kujdesin më të lartë profesional.  
2. Ofruesi i Shërbimeve Profesionale që është angazhuar nga agjencia në pajtim me 

kontratën e fituar sipas Ligjit për Prokurim Publik, sipas dispozitave të nenit 7 të 
këtij ligji, do t’i dorëzojë agjencisë një obligacion në një vlerë të mjaftueshme për 
të shërbyer si garanci për realizimin adekuat të kontratës nga ai Ofrues dhe për 
kryerjen e detyrave të Administratorit që përcaktohen me këtë ligj. Vlera e këtij 
obligacioni do të caktohet nga Agjencia. 

3. Administratori dhe Ofruesit e shërbimeve profesionale nuk do të jenë përgjegjës 
për:  
3.1. dëmet që i janë shkaktuar Ndërmarrjes apo personave te tjerë si rezultat i 

vendimeve apo veprimeve të ndërmarra e të pandërmarra gjatë kryerjes së 
detyrave të tyre, përveç në rastet kur këto dëmtime janë shkaktuar në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, në mënyrë të qëllimtë apo për shkak të ndonjë 
neglizhence të theksuar nga ana e Administratorit apo Ofruesit të 
shërbimeve profesionale gjatë zbatimit të përgjegjësive të tyre në pajtim me 
kushtet e specifikuara në paragrafin 1. të këtij neni; ose  
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3.2. dëmet që shfaqen për shkak të pamundësisë së Ndërmarrjes për të 
përmbushur obligimet e përcaktuara me ligje apo rregullore apo në pajtim 
me to.  

4. Në pajtim me nën-paragrafët 2.4.-2.6. të paragrafët 2. të nenit 11 të këtij ligji, 
Administratori mund të marrë dhe/ose disponojë të gjitha asetet nëse 
Administratori, pasi ushtron kujdes dhe maturi të arsyeshme, arrin tek përfundimi 
se ka baza të arsyeshme ligjore për të besuar se aseti në fjalë është aset i 
Ndërmarrjes. Nëse ai aset është shitur apo disponuar në mënyrë tjetër, ndërsa më 
vonë nga Gjykata vendoset se ndonjë person tjetër dhe jo Ndërmarrja ka gëzuar në 
momentin e shitjes apo sistemimit të drejtë valide dhe të zbatueshme mbi pasurinë 
sipas ligjeve të Kosovës, Administratori nuk do të jetë përgjegjës për humbjet apo 
dëmet e pësuara nga cilido si rrjedhojë e shitjes; megjithatë, të gjithë personat që 
pretendojnë të kenë interes legjitim mbi atë aset do të gëzojnë të drejtat e 
specifikuara në paragrafin 5. të këtij neni.  

5. Të gjithë personat që pretendojnë se kanë interes legjitim mbi një pronë që është 
shitur apo në ndonjë mënyrë disponuar nga Administratori, mund të parashtrojnë 
pranë gjykatës kërkesën për kompensim adekuat monetar brenda nëntëdhjetë (90) 
ditësh pas shitjes apo disponimit. Nëse gjykata vendos në favor të personit, gjykata 
do të urdhërojë pagimin e kompensimit monetar adekuat për personin i cili është 
dëmtuar nga shitja apo disponimi, për një vlerë të arsyeshme dhe të barasvlershme 
me interesin e tij në pronë. Ky kompensim do të paguhet nga te ardhurat e marra 
nga shitja apo disponimi i pronës në fjalë.  

6. Administratori mban rregullisht shënime për kryerjen e funksioneve të tij. 
Administratori menjëherë shënon në ato shënime një përshkrim të hollësishëm të 
secilit veprim të tij në lidhje me ushtrimin e përgjegjësive dhe kompetencave sipas 
nenit 11 të këtij ligji dhe me administrimin e Ndërmarrjes,  

7. Administratori i paraqet Komisionit te kreditoreve dhe Gjykatës raportin e 
progresit çdo gjashtë (6) muaj, i cili përfshin kopje te dokumenteve (regjistrave) te 
Administratorit (administrator’s records). Administratori, i siguron kopje te këtij 
raporti edhe çdo kreditori të regjistruar pasi ka dorëzuar kërkesën me shkrim.  

8. Pa paragjykuar dispozitat e mësipërme, administratori ofron kohë pas kohe 
informata dhe të dhëna të azhurnuara shtesë në lidhje me veprimtarinë e tij, sipas 
kërkesës së arsyeshme të Gjykatës, e cila vepron me nismë vetanake apo pas 
kërkesës së parashtruar nga Komisioni i kreditorëve.  

 
Neni 11 

Përgjegjësitë dhe kompetencat e përgjithshme të administratorit 
 
1. Administratori do të ketë autoritetin për ta udhëzuar menaxhmentin dhe/apo 

punonjësit e ndërmarrjes për të ndërmarrë veprimet të cilat administratori i 
konsideron të domosdoshme apo të këshillueshme. Administratori mund të kërkojë 
edhe urdhra nga gjykata nëse kjo është e domosdoshme për të siguruar 
pajtueshmëri me udhëzimet e tilla. 

2. Duke iu përmbajtur të gjitha dispozitave tjera specifikisht të zbatueshme sipas këtij 
ligji, administratori do të ketë përgjegjësi dhe autoritet për të ndërmarrë të gjitha 
veprimet që mund të jenë të domosdoshme apo adekuate për të menaxhuar 



 
Ligji Nr. 04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre 

 771 

veprimtarinë, afarizmin dhe pronën e ndërmarrjes me qëllim të promovimit të 
riorganizimit të ndërmarrjes, përfshirë, por pa u kufizuar ne sa vijon: 
2.1. përfaqësimin dhe kryerjen e punëve të ndërmarrjes;  
2.2. krijimin dhe plotësimin e regjistrit të të gjitha aseteve dhe detyrimeve të 

ndërmarrjes dhe degëve të saj vartëse;  
2.3. përgatitjen dhe mirëmbajtjen e regjistrave dhe korrespondencës afariste të 

ndërmarrjes;  
2.4. marrjen në posedim, mbledhjen, rifitimin dhe ndërmarrjen e të gjitha hapave 

të nevojshëm për realizimin e aseteve të ndërmarrjes dhe, për këtë qëllim, 
pjesëmarrjen në procedurë apo fillimin e procedurave që administratori i 
sheh të dobishme;  

2.5. me miratim paraprak të gjykatës, pasi që kërkesa me shkrim t’i jetë dorëzuar 
gjykatës dhe një kopje e saj t’u jetë dërguar komisionit të kreditorëve dhe 
palëve tjera me interes të cilat mund të përcaktohen nga gjykata: shitjen, 
dhënien me qira apo disponimin tjetër të aseteve të ndërmarrjes apo 
interesave të saj, përmes tenderit publik (i cili do të realizohet nga Agjencia) 
apo përmes kontratës private, përfshirë shitjen e aseteve pa kurrfarë 
ngarkimi apo pengu; megjithatë, me kusht që miratimi paraprak i gjykatës të 
mos kërkohet nëse:  
2.5.1. shitja, dhënia me qira apo disponimi është pjesë e veprimtarisë së 

rëndomtë të ndërmarrjes, dhe administratori ia siguron gjykatës 
kopjet e dokumenteve të transaksionit në fjalë dhe një dokument me 
të cilin përmblidhen të gjitha kushtet materiale të transaksionit, 
përshkruhen arsyet afariste dhe metodat apo arsyet për zgjedhjen e 
palës tjetër të transaksionit; ose  

2.5.2. ekziston një Plan i Vërtetuar te Riorganizimit që autorizon këtë 
shitje, dhënie me qira apo disponim, dhe kushtet e atij transaksioni 
dhe metoda apo arsyeja e përzgjedhjes së palës tjetër të transaksionit 
janë autorizuar përmes Planit të Vërtetuar të Riorganizimit apo janë 
në pajtueshmëri me kushtet e të njëjtit;  

2.6. me miratim paraprak të gjykatës, pasi që kërkesa me shkrim t’i jetë dorëzuar 
Gjykatës dhe një kopje e saj t’u jetë siguruar komisionit të kreditorëve dhe 
palëve tjera me interes të cilat mund të përcaktohen nga Gjykata, apo që 
mund të përcaktohen përmes Planit të Vërtetuar të Riorganizimit: dhënien 
apo pranimin e qiradhënies apo përdorimit të ndonjë aseti të ndërmarrjes 
dhe marrjen apo përdorimin e ndonjë prone që është e domosdoshme apo e 
përshtatshme për veprimtarinë afariste të ndërmarrjes;  

2.7. me miratim paraprak të gjykatës, pasi që kërkesa me shkrim t’i jetë dorëzuar 
gjykatës dhe një kopje e saj t’u jetë siguruar komisionit të kreditorëve dhe 
palëve tjera me interes të cilat mund të përcaktohen nga gjykata, apo që 
mund të përcaktohen përmes Planit të Vërtetuar të Riorganizimit: duke iu 
përmbajtur dispozitave të nenit 13 të këtij ligji, marrja apo huazimi i parave 
dhe dhënia palëve te treta e interesave te siguruar ne një ose me shume asete 
te të Ndërmarrjes;  

2.8. ekzekutimi i të gjitha kontratave, akteve, faturave dhe dokumenteve tjera në 
emër të Ndërmarrjes;  
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2.9. hartimi, pranimi, barazimi dhe miratimi i kambialeve dhe dëftesave të 
borxhit në emër të Ndërmarrjes;  

2.10. operimi, hapja, mbyllja dhe konsolidimi i llogarive bankare të Ndërmarrjes 
dhe kryerja apo autorizimi i kryerjes së të gjitha pagesave të rastësishme ose 
të nevojshme për kryerjen e detyrave të Administratorit;  

2.11. duke vepruar në pajtim me nenet 7, 9 dhe 10 të këtij ligji, angazhimi apo 
sigurimi i shërbimeve të ofruesve të shërbimeve profesionale që mund t’i 
nevojiten administratorit si ndihmesë në kryerjen e detyrave dhe 
funksioneve të administratorit në pajtim me këtë ligj;  

2.12. me miratim paraprak të gjykatës, pasi që kërkesa me shkrim t’i jetë dorëzuar 
gjykatës dhe një kopje e saj t’u jetë siguruar komisionit të kreditorëve dhe 
palëve tjera me interes të cilat mund të përcaktohen nga gjykata, apo që 
mund të përcaktohen përmes Planit të Vërtetuar të Riorganizimit: arritjen, 
mbrojtjen dhe lidhjen e ndonjë marrëveshje ose kompromisi për të 
shmangur apo për t’i dhënë fund çfarëdo veprimi ose procedure ligjore në 
emër të dhe në interes të ndërmarrjes kur kjo është e nevojshme ose e 
këshillueshme për të mbrojtur apo shtuar vlerën e ndërmarrjes apo aseteve të 
saj apo interesave tjerë dhe për funksionimin e mëtejmë dhe/ose riorgani-
zimin e ndërmarrjes;  

2.13. emërimin e ndonjë agjenti për të kryer afarizmin e nevojshëm të 
ndërmarrjes, të cilin Administratori nuk është në gjendje ta kryejë vetë ose 
që është më e përshtatshme të kryhet nga një agjent,;  

2.14. punësimin dhe përjashtimin e punëtorëve;  
2.15. sigurimin, përfundimin ose ruajtjen e kontratave të sigurimit lidhur me 

biznesin dhe asetet e Ndërmarrjes;  
2.16. mbrojtjen dhe kërkimin e të drejtave ligjore që Ndërmarrja mund të ketë 

ndaj cilitdo person, që i detyrohet apo ka çfarëdo lloj detyrimesh ndaj 
Ndërmarrjes, dhe të ushtrojë të gjitha të drejtat e Ndërmarrjes si kreditor i 
personave të tillë;  

2.17. paraqitjen ose mbrojtjen e një kërkese për likuidimin e Ndërmarrjes në 
pajtim me këtë ligj;  

2.18. themelimin apo ndryshimin e selisë së Ndërmarrjes apo agjentëve të regji-
struar të saj;  

2.19. vlerësimin e Dëshmive të Kërkesave dhe Dëshmive të Interesit të 
parashtruara në pajtim me këtë ligj dhe refuzimi apo kundërshtimi i tyre i 
plotë apo i pjesshëm para Gjykatës, në rastet kur ka bazë të arsyeshme për të 
sfiduar ato pjesërisht apo tërësisht;  

2.20. shitja e mallrave të prishshme që kërkojnë shpenzime të theksuara për 
mirëmbajtje, sipas vlerësimit të Administratorit.  

2.21. ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të tjera të nevojshme për ushtrimin e 
aktiviteteve të përmendura apo veprimeve tjera që mund të urdhërohen nga 
gjykata. 

3. Me miratim paraprak të gjykatës, pasi që kërkesa me shkrim t’i jetë dorëzuar 
gjykatës dhe një kopje e saj t’u jetë siguruar komisionit të kreditorëve dhe palëve 
tjera me interes të cilat mund të përcaktohen nga gjykata, Administratori mund t’ia 
dorëzojë bartësit të interesave të siguruara atë aset që përcaktohet si objekt i 
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interesit të siguruar të vlefshëm, ose nëse besohet arsyeshëm që vlera e këtij aseti e 
tejkalon shumë sasinë e borxhit në fjalë, ta shesë këtë aset nëpërmjet tenderit 
publik konkurrues (qe duhet te zhvillohet nga Agjencia) dhe të përdoren të 
ardhurat e marra për të paguar këtë borxh; çfarë mbetet nga këto të ardhura pasi 
kryhet kjo pagese duhet të trajtohet sipas udhëzimeve të Gjykatës. 

4. Me miratimin paraprak të Gjykatës, pasi t’i jetë dorëzuar kërkesa me shkrim 
Gjykatës dhe një kopje e saj t’i jetë dërguar Komisionit të Kreditoreve, dhe palëve 
të tjera me interes siç mund të përcaktohen nga Gjykata, Administratori mund të 
heqë dorë nga këto asete të Ndërmarrjes:  
4.1. çdo Aset problematik apo jofitimprurës, që sipas mendimit të arsyeshëm të 

administratorit nuk ka mundësi të ketë realizim fitimprurës;  
4.2. çdo aset, mbi të cilën sipas mendimit të arsyeshëm të Administratorit, nuk 

mund të ushtrohet kontroll efikas nga ndërmarrja, administratori apo 
Gjykata.  

5. Gjykata nxjerrë vendim për të gjitha kërkesat e parashtruara nga Administratori në 
bazë të këtij neni jo më parë se njëzet (20) ditë dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë 
(60) ditësh pas datës së parashtrimit të kërkesës në gjykatë dhe pas dorëzimit të një 
kopjeje të saj në Komisionin e Kreditorëve dhe palëve tjera siç mund të udhëzojë 
Gjykata. Të gjitha palët që kundërshtojnë kërkesat në fjalë duhet të regjistrojnë 
shkresat e tyre brenda njëzet (20) ditësh pas pranimit të kërkesës. Administratori 
do t’i ketë njëzet (20) ditë prej ditës së pranimit të kundërshtimeve për t’iu 
përgjigjur shkresave në fjalë.  

 
Neni 12 

Veprimet specifike të administratorit 
 
1. Ndërmjet datës së caktimit dhe datës kur Gjykata vërteton Planin e Riorganizimit 

për veprimet e mëposhtme të Administratorit kërkohet pëlqimi i gjykatës:  
1.1. shitjen, disponimin, tjetërsimin, bartjen apo dhënien me qira të ndonjë aseti 

të ndërmarrjes, si tërësi apo pjesërisht, përfshirë çfarëdo bartje për 
përmbushjen e detyrimeve ekzistuese mbi vlerën prej njëqindmijë (100.000) 
Euro, apo në rast të dhënies me qira të pronës, pagesat e qirasë mbi vlerën 
prej dhjetëmijë (10.000) Euro në muaj;  

1.2. anulimin ose zgjidhjen e çfarëdo kontrate apo marrëveshje mbi vlerën prej 
njëqindmijë (100.000) Euro, përveç zgjidhjes se kontratave të marrëdhënies 
së punës,;  

1.3. nisjen apo ndërprerjen e procedurave të ligjshme të arbitrazhit;  
1.4. çfarëdo heqje dorë nga të drejtat apo titullarët mbi vlerën prej njëqindmijë 

euro (100.000) Euro;  
1.5. krijimin e pengjeve apo hipotekave ose interesa të tjerë të siguruar ndaj ose 

kundrejt cilitdo aset të Ndërmarrjes;  
1.6. veprimet tjera jashtë veprimtarisë së rëndomtë afariste të ndërmarrjes, sipas 

përcaktimit nga gjykata.  
2. Gjykata do të merr vendim për të gjitha kërkesat e parashtruara nga administratori 

për miratim të gjykatës të akteve të specifikuara në paragrafin 1. të këtij neni jo më 
parë se njëzet (20) ditë dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë pas datës së 
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parashtrimit të kërkesës në gjykatë dhe pas dorëzimit të një kopjeje të saj në 
komisionin e kreditorëve dhe palëve tjera për të cilat gjykata mund të udhëzojë se 
duhen informuar. Të gjitha palët që kundërshtojnë kërkesat në fjalë duhet të 
regjistrojnë shkresat e tyre brenda njëzet (20) ditësh pas pranimit të kërkesës. 
Administratori do t’i ketë njëzet (20) ditë prej ditës së pranimit të kundërshtimeve 
për t’iu përgjigjur shkresave në fjalë.  

3. Në përgatitje të publikimit të njoftimit të afatit për kërkesat dhe mbajtjes së 
mbledhjes nismëtare të kreditorëve administratori i ndërmerr këto veprime:  
3.1. rishqyrtimin e përciptë të dokumentacionit në dispozicion dhe kalkulimin e 

vlerës së përgjithshme të të gjitha detyrimeve që duhet të paguhen nga 
ndërmarrja, duke u bazuar në vlerësimin më të mirë pas këtij rishqyrtimi;  

3.2. konsultimin me përfaqësuesit e punëtorëve të ndërmarrjes të cilët priten, me 
arsye, të pretendojnë të jenë kreditorë të ndërmarrjes dhe përfaqësuesve të 
çfarëdo sindikate të njohur për administratorin dhe që janë në dispozicion, 
në mënyrë që të identifikohen jo më shumë se pesë (5) individë që do të 
emërohen nga Administratori qe të marrin pjesë në mbledhjen nismëtare të 
kreditorëve ku të përfaqësojnë punëtorët dhe të votojnë në emër të 
punëtorëve; dhe  

3.3. fillimin e hartimit të planit për riorganizim të ndërmarrjes.  
4. Pas datës së emërimit, sa më shpejtë që praktikisht të jetë e mundshme, 

administratori i merr të gjitha veprimet e përshtatshme në rrethanat ekzistuese për 
të lokalizuar, për të marrë në posedim, për të mbyllur, për të mbrojtur me kujdes 
dhe për të zbatuar masat e arsyeshme të nevojshme për mirëmbajtjen e pronës së 
ndërmarrjes.  

5. Administratori do t’u lëshojë njoftime të gjitha palëve të treta që shfrytëzojnë apo 
posedojnë një pasuri të ndërmarrjes duke kërkuar nga ta që të heqin dorë nga 
shfrytëzimi apo posedimi dhe t’ia kthejnë pasurinë administratorit. Nëse është e 
domosdoshme, administratori do të kërkojë nga gjykata lëshimin e urdhrave për të 
zbatuar këtë kërkesë. Nëse pasuria në fjalë gjendet jashtë Kosovës, administratori 
mund të parashtrojë kërkesë para cilësdo gjykatë që ka juridiksion mbi pronën dhe 
ka autoritet për të zbatuar kërkesën, ose administratori mund të kërkojë nga gjykata 
që të nxjerr kërkesë për bashkëpunim juridik ndërkombëtar sipas nenit 19 të 
Rregullores së përgjithshme të punës së gjykatës të përcaktuar në shtojcën e Ligjit 
të Odës së Posaçme. Nëse zbatimi i kërkesës së tillë dëshmohet se është i pasigurt, 
jopraktik dhe jo i përshtatshëm për rrethanat, administratori mund t’ia dorëzojë 
gjykatës një kërkesë me shkrim, në pajtim me paragrafin 4. të nenit 11 të këtij ligji, 
për të hequr dorë apo për ta sistemuar në ndonjë mënyrë tjetër interesin e 
ndërmarrjes mbi atë aset.  

6. Administratori, duke shfrytëzuar informatat më të mira në dispozicion të tij, do të 
përgatisë një regjistër të tërë aseteve të ndërmarrjes (të prekshme dhe jo të 
prekshme) dhe të obligimeve të ditura (përfshirë obligimet e mundshme) të të 
gjitha llojeve dhe përshkrimeve. Regjistri do të përfundohet para publikimit të 
njoftimit për afatin e kërkesave dhe do të azhurnohet më pastaj me pranimin e 
informatave të reja, përfshirë informatat mbi pronat e marrë nga administratori në 
emër të Ndërmarrjes apo të blerë nga ndërmarrja si rrjedhojë e veprimtarisë së 
zakonshme afariste të saj. Regjistri i aseteve dhe obligimeve nuk do të përfshijë 
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„pasurinë pensionale” apo „të drejtat e fituara” të definuara në Rregulloren e 
UNMIK-ut Nr. 2001/35 për Pensionet në Kosovë.  

7. Administratori do t’u dërgojë me shpejtësi njoftime formale Regjistrit të Bizneseve 
të Kosovës, Regjistrit të Pengjeve të Kosovës, Regjistrit të Hipotekave të Kosovës 
dhe Administratës Tatimore për të gjitha ndryshimet e mëposhtme menjëherë pas 
realizimit të tyre, ndërsa këto organe do të jenë përgjegjëse për tu siguruar se 
kopjet e këtyre njoftimeve do të vendosen në dosjet që ato i mbajnë për 
ndërmarrjen apo asetet e tyre:  
7.1. lëshimi i Vendimit të Moratoriumit;  
7.2. konfirmimi i planit të riorganizimit nga gjykata; dhe  
7.3. përmbyllja e procedurave të riorganizimit dhe planin e konfirmuar i 

riorganizimit.  
 

Neni 13 
Marrja e kredisë së garantuar dhe të pagarantuar 

 
1. Administratori mund të marrë kredi të pagarantuar gjatë veprimtarisë së rregullt 

afariste të Ndërmarrjes. Kjo kredi duhet të miratohet nga gjykata dhe në rast të 
miratimit do të konsiderohet kërkesë për shpenzime administrative dhe do të 
paguhet në pajtim me prioritetet e përcaktuara në nenin 34 të këtij ligji.  

2. Administratori mund të ngarkojë ose të japë si garanci një interes mbi pronën ose 
asetet e ndërmarrjes në rast se duhet të marrë hua për te vazhduar afarizmin e 
ndërmarrjes.  

3. Administratori mund të japë si garanci një interes në një aset të e ngarkuar por që 
konsiderohet i një rangu më të lartë se ngarkesat dhe interesat e siguruara nga ai 
aset që para Vendimit te Moratoriumit, me kusht që:  
3.1. gjykata të ketë dhënë pëlqimin e saj, të cilin gjykata do ta japë vetëm nëse 

siguron mbrojtje adekuate të ngarkesave dhe interesave të siguruar më parë 
(nga ky aset); dhe  

3.2. Ndërmarrja nuk mund të sigurojë të ardhura në ndonjë mënyrë tjetër.  
4. Gjykata do të marrë vendim për të gjitha kërkesat e parashtruara nga 

Administratori për miratim të akteve të specifikuar në paragrafët 1. – 3. të këtij 
neni, jo më parë se njëzet (20) ditë dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditësh pas 
datës së parashtrimit të kërkesës në gjykatë dhe pas dorëzimit të një kopjeje të saj 
në komisionin e kreditorëve dhe palëve tjera për të cilat gjykata mund të udhëzojë 
se duhen informuar. Të gjitha palët që kundërshtojnë kërkesat në fjalë duhet të 
regjistrojnë shkresat e tyre brenda njëzet (20) ditësh pas pranimit të kërkesës. 
Administratori do t’i ketë njëzet (20) ditë prej ditës së pranimit të kundërshtimeve 
për t’iu përgjigjur shkresave në fjalë.  

 
Neni 14 

Pranimi dhe refuzimi i kontratave 
 
1. Me miratim të gjykatës dhe para vërtetimit të Planit të Riorganizimit, 

Administratori mund të pranojë apo refuzojë kontratat të cilat ndërmarrja i ka 
lidhur para Vendimit të Moratoriumit dhe të cilat ende nuk janë realizuar plotësisht 
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nga pala tjetër, me kusht që refuzimi i këtyre kontratave nga Administratori mund 
të paraqesë bazë për kërkesë të pasiguruar të dëmshpërblimit nga ana e palës tjetër, 
dhe kërkesat e tilla do të klasifikohen dhe do t’ju përcaktohet prioriteti në pajtim 
me nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1. të nenit 34 të këtij ligji.  

2. Nëse Ndërmarrja ka dështuar në zbatim apo ka shkelur ndonjë kusht substancial të 
kontratave të tilla, Administratori, me miratimin e gjykatës, mund ta pranojë 
kontratën vetëm nëse:  
2.1. dështimi apo shkelja që mund të sanohet, me kushtin që dështimi apo 

shkelja nuk është e nevojshme të sanohen nëse bazohen në statusin insolvent 
të Ndërmarrjes, parashtrimin e kërkesës për riorganizim të Ndërmarrjes apo 
mos aftësinë e Ndërmarrjes për të paguar dënimin;  

2.2. pala tjetër mund të kompensohet për dëmet të cilat janë shkaktuar nga 
shkelja apo dështimi i tillë;dhe  

2.3. pala tjetër merr sigurimet adekuate sa i përket realizimit të kontratës nga 
ndërmarrja në të ardhmen.  

3. Nëse Administratori, me miratim të gjykatës, e pranon kontratën, dhe e refuzon atë 
kontratë më vonë qoftë përmes Planit të Vërtetuar të Riorganizimit apo para hyrjes 
në fuqi të Planit të Vërtetuar të Riorganizimit, pala tjetër do të paraqesë Kërkesë 
për dëme, e cila do të klasifikohet si Kërkesë për shpenzime administrative dhe të 
cilës do t’i përcaktohet prioriteti në pajtim me nën-paragrafin 1.1.5 të paragrafit 1. 
të nenit 34 të këtij ligji. 

4. Vlera e dëmeve të cilat mund të kërkohen përmes kërkesës së parashtruar sipas 
këtij neni do të përcaktohet në pajtim me dispozitat e kontratës dhe të ligjit të 
zbatueshëm për caktimin e dëmeve të tilla.  

5. Pa marrë parasysh dispozitat kontraktuese që ndalojnë transferimin, 
Administratori, me miratimin e gjykatës, mund të pranojë dhe më pastaj të 
transferojë cilëndo kontratë ku palë është Ndërmarrja. Nëse Ndërmarrja ka shkelur 
apo ka dështuar të zbatojë dispozitat e një kontrate, transferimi mund të bëhet 
vetëm pasi që Administratori t’i plotësojë kushtet e përcaktuara në nën-paragrafët 
2.1. dhe 2.2. të paragrafit 2. të këtij neni dhe nëse pala pranuese i ofron palës tjetër 
siguri sa i përket zbatimit të kontratës në të ardhmen. Pas transferimit, Ndërmarrja 
do të lirohet nga të gjitha përgjegjësitë sa i përket shkeljes së kontratës nga 
pranuesi.  

6. Gjykata do të miratojë të gjitha propozimet e Administratorit për të refuzuar, 
pranuar apo transferuar kontratat, nëse propozimet e tilla bazohen në gjykime të 
arsyeshme, në mirëbesim të Administratorit, nëse propozimi në dukje i sjell 
përfitime ndërmarrjes dhe nëse janë përmbushur kushtet e zbatueshme nga ky nen.  

7. Gjykata do të marrë vendim për të gjitha kërkesat e parashtruara nga 
Administratori për miratim të akteve të specifikuar në këtë nen, brenda jo më pak 
se njëzet (20) ditësh dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditësh pas datës së 
parashtrimit të kërkesës në gjykatë dhe pas dorëzimit të një kopjeje të saj në 
komisionin e kreditorëve dhe palëve tjera për të cilat gjykata mund të udhëzojë se 
duhen informuar. Të gjitha palët që kundërshtojnë kërkesat në fjalë duhet të 
regjistrojnë shkresat e tyre brenda njëzet (20) ditësh pas pranimit të kërkesës. 
Administratori do t’i ketë njëzet (20) ditë prej ditës së pranimit të kundërshtimeve 
për t’iu përgjigjur shkresave në fjalë.  
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Neni 15 
Anulimi i transaksioneve 

 
1. Pas parashtrimit të kërkesës nga Administratori apo cilido kreditor apo bartës i 

interesit, Gjykata do të lëshojë urdhër për të anuluar transferet, transaksionet apo 
kontratat që prekin asetet apo kapitalin e Ndërmarrjes, të kryera nga periudha 22 
mars 1989 deri në datën e Vendimit të Moratoriumit (dhe për të refuzuar dhe 
mohuar të gjitha Dëshmitë e Kërkesave dhe Dëshmitë e Interesit që bazohen në to), 
nëse, në frymën e dëshmive në dispozicion dhe rrethanave në atë kohë, Gjykata 
vendos se transferi, transaksioni apo kontrata në fjalë, ose pagesa dhe furnizimi i 
ndërlidhur me të: 
1.1. është bërë vlerë më të ulët se vlera e drejtë;  
1.2. ka zvogëluar asetet e përgjithshme të Ndërmarrjes;  
1.3. ka pasur për qëllim apo ka rezultuar në dëmtimin e interesave të 

kreditorëve;  
1.4. ka pasur për qëllim apo ka rezultuar në shkatërrimin, shtyrjen ose pengimin 

e aftësisë së kreditorëve për të mbledhur ankesa duke ia transferuar asetet 
një pale të tretë në rastet kur pala e tretë ka qenë në dijeni ose është dashur 
të jetë në dijeni për qëllimin apo rezultatin e tillë;  

1.5. ka qenë rezultat i një transaksioni me një kreditor përmes së cilës kreditori 
ka marrë më shumë se pjesën proporcionale të aseteve të Ndërmarrjes dhe 
transaksioni është bërë në kohën kur kreditori është dashur ta dijë se 
Ndërmarrja nuk ka qenë ose nuk do të ishte në gjendje t’i plotësojë 
obligimet e saj ose;  

1.6. ka shkelur ndonjë prej rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara ose të Rregullores së Këshillit të Bashkimit Evropian (EC) që 
shqiptojnë sanksione ndërkombëtare, pavarësisht që transferi i tillë mund të 
jetë pranuar me vendim të gjyqit ose me vendim të arbitrazhit, ose  

1.7. është i pavlefshëm apo i pazbatueshëm në bazë të dispozitave të nenit 30 të 
këtij ligji apo të cilësdo baze tjetër ligjore.  

2. Transfer sipas këtij neni përfshin çdo mënyrë (të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
absolute apo të kushtëzuar, të vullnetshme apo të pavullnetshme) të bartjes, të 
shitjes, të këmbimit, të dhurimit, të pagimit, të disponimit, të dhënies së pengut, të 
hipotekës ose të drejtave të tjera.  

3. Gjykata do të marrë vendim për të gjitha kërkesat e parashtruara sipas paragrafit 1. 
të këtij neni, brenda jo më pak se njëzet (20) ditësh dhe jo më vonë se 
gjashtëdhjetë (60) ditësh pas datës së parashtrimit të kërkesës në gjykatë dhe pas 
dorëzimit të një kopjeje të saj në Komisionin e kreditorëve dhe palëve tjera për të 
cilat gjykata mund të udhëzojë se duhen informuar. Të gjitha palët që 
kundërshtojnë kërkesat në fjalë duhet të regjistrojnë shkresat e tyre brenda njëzet 
(20) ditësh pas pranimit të kërkesës. Administratori do t’i ketë njëzet (20) ditë prej 
ditës së pranimit të kundërshtimeve për t’iu përgjigjur shkresave në fjalë.  
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Neni 16 
Detyrimi për të bashkëpunuar me administratorin 

 
Ndërmarrja, menaxhmenti, punëtorët e Ndërmarrjes, duke përfshirë punëtorët e 
mëparshëm, dhe të gjithë personat përkatës, duke përfshirë të gjitha autoritetet publike, 
duhet të bashkëpunojnë me Administratorin dhe të sigurojnë qasje në të gjitha 
dokumentet dhe informatat lidhur me aktivitetet dhe veprimet e Ndërmarrjes, duke 
përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha informatat lidhur me Kërkesat, pagesat, transferet 
ose tjetërsimet e pronave dhe aseteve të Ndërmarrjes dhe të gjitha pagesat, transferet 
ose marrëveshjet afariste me Ndërmarrjen. 
 

PJESA IV 
KREDITORËT, TAKIMET E KREDITORËVE 

DHE PLANI PËR RIORGANIZIM 
 

Neni 17 
Njoftimi i kreditorëve dhe Dëshmitë e Kërkesës apo Interesit 

 
1. Jo më vonë se treqindegjashtëdhjetë (360) ditë pas publikimit të parë të njoftimit të 

Moratoriumit në mënyrën e specifikuar me dispozitat e njoftimeve, Administratori 
do të publikojë një tjetër njoftim të quajtur “Njoftimi për Afatin e Kërkesave”. 
Njoftimi për afatin e kërkesave: 
1.1. do të titullohet qartë “Njoftim për afatin e kërkesave; [emri i Ndërmarrjes]”  
1.2. do të përfshijë referimin ndaj këtij ligji dhe do të specifikojë adresën dhe 

detajet tjera kontaktuese që do të shfrytëzohen për të dorëzuar Dëshmitë e 
Kërkesave dhe Dëshmitë e Interesit dhe komunikimet tjera me 
Administratorin;  

1.3. do të përfshijë një deklaratë të qartë se të gjithë personat që pretendojnë se 
kanë Kërkesa dhe/apo Interesa ndaj një Ndërmarrjeje apo aseti të saj ftohen 
t’i parashtrojnë Dëshmitë e Kërkesave dhe/apo Dëshmitë e Interesit në 
formën adekuate deri në kohën dhe datën e caktuar (“Afati i Kërkesave”) që 
duhet të jetë jo më vonë se në ora 16.00 (ora në Kosovë) të ditës së punës që 
bie jo më parë se gjashtëdhjetë (60) ditë dhe jo më vonë se nëntëdhjetë (90) 
ditë pas datës së publikimit të plotë të Njoftimit për Afatin e Kërkesave, në 
pajtim me dispozitat e njoftimeve.  

1.4. do të përfshijë një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara që thotë se të 
gjithë personat që pretendojnë se kanë Kërkesa apo Interesa në apo ndaj 
Ndërmarrjes apo aseti të saj duhet t’i përmbahen kërkesave të specifikuara 
në njoftim, pa marrë parasysh nëse ata e kanë informuar më parë Gjykatën, 
Agjencinë apo paraardhësen e Agjencisë (Agjencinë Kosovare të 
Mirëbesimit) sa i përket kësaj.  

1.5. do të përfshijë një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara që thotë se të 
gjitha Kërkesat dhe Interesat që nuk janë paraqitur në mënyrë adekuate 
brenda Afatit të Kërkesave do të refuzohen përgjithmonë dhe nuk do të 
mund të kenë efekt juridik.  

1.6. do të përfshijë një indikacion të qartë lidhur me atë se ku dhe kur një person 
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mund të marrë formularët dhe udhëzimet standarde për plotësimin e 
Dëshmisë së Kërkesës dhe Dëshmisë së Interesit;  

1.7. do të përfshijë një indikacion të qartë lidhur me atë se ku dhe kur një person 
mund të marrë listën e aseteve të Ndërmarrjes.  

1.8. do të ofrojë afatet e menduara paraprakisht në lidhje me detyrat e 
Administratorit sipas këtij ligji.  

1.9. do të përfshijë një deklaratë që përcakton se Administratori është përgjegjës 
për hartimin dhe shpërndarjen e Planit të propozuar të Riorganizimit të 
Ndërmarrjes në fjalë;  

1.10. do të përfshijë një njoftim që përcakton se Kreditorët e Kualifikuar apo 
Grupi i Kualifikuar i Kreditorëve, të përkufizuar në nenin 2 të këtij ligji, do 
të kenë të drejtë të parashtrojnë një propozim alternativ për riorganizimin e 
ndërmarrjes (“Plani Alternativ i Riorganizimit), në pajtim me dispozitat e 
nenit 22 të këtij ligji; dhe  

1.11. do të ofrojë informata tjera relevante të cilat Administratori i konsideron 
adekuate.  

2. Brenda dhjetë (10) ditësh nga data e publikimit të parë të njoftimit të afatit të 
kërkesave në pajtim me dispozitat e lajmërimeve, Administratori i poston një kopje 
të njoftimit të gjithë personave të cilët paraprakisht e kanë njoftuar me shkrim 
Agjencinë apo Gjykatën për ekzistimin e Kërkesës apo Interesit të pretenduar ndaj 
Ndërmarrjes apo ndonjë aseti të saj, Agjencia do të përfshijë një letër me të cilën 
theksohen kërkesat e specifikuara në nën-paragrafin 1.4. të këtij neni. Kërkesa 
sipas këtij paragrafi nuk do të zbatohet nëse adresa e personave në fjalë apo e 
përfaqësuesve ligjorë të tyre nuk mund të gjendet në regjistrat e Agjencisë apo të 
Gjykatës në lidhje me Ndërmarrjen e caktuar.  

3. Mes tridhjetë (30) dhe dyzet (40) ditësh nga publikimi i parë i njoftimit të afatit të 
kërkesave, agjencia do të publikojë sërish njoftimin në pajtim me dispozitat e 
lajmërimeve. Për të shmangur dyshimet, ky publikim nuk do të ndryshojë datën 
dhe kohën e Afatit të Kërkesave, të cilat do të mbesin ato të specifikuarat në 
njoftimin e publikuar fillimisht.  

4. Formulari i Dëshmisë së Kërkesës do të kërkojë informatat vijuese:  
4.1. emrin dhe adresën, përfshirë të dhënat e tjera për kontakt të kreditorit 

pretendues;  
4.2. shumën e plotë monetare të Kërkesës (me interes të identifikuar ndarazi) 

dhe një përshkrim të natyrës së Kërkesës që e shpjegon si dhe kur është 
shfaqur Kërkesa e pretenduar dhe që shpjegon nëse Kërkesa është e drejtuar 
kundër një aseti të caktuar të Ndërmarrjes në fjalë ose nëse kërkon që 
Ndërmarrja ta plotësojë një obligim të caktuar të ndryshme nga pagesa 
monetare për pretenduesin;  

4.3. përshkrimin e detajuar të të gjitha veprimeve paraprake juridike të 
ndërmarra nga kreditori pretendues për të vërtetuar apo mbrojtur Kërkesën;  

4.4. hollësitë lidhur me kursin e këmbimit të parave, nëse ka;  
4.5. kopje të ndonjë kontrate të shkruar apo dokumenteve të tjerë në bazë të të 

cilit mund të provohet Kërkesa.  
4.6. veçoritë e kolateralit të mbajtur, vlerën e këtij kolaterali, datën kur është 

krijuar dhe detajet e regjistrimit apo veprimeve tjera që janë të nevojshme 
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për të vërtetuar validitetin e interesit të kreditorit kundër palëve të treta; dhe  
4.7. të gjitha informatat tjera relevante në lidhje me Kërkesën, të cilat kreditori 

pretendues dëshiron t’i dorëzojë.  
5. Formulari i Dëshmisë së Interesit do të kërkojë informatat vijuese:  

5.1. emrin dhe adresën, përfshirë të dhënat tjera për kontakt të bartësit 
pretendues të interesave;  

5.2. natyrën e interesit të pretenduar dhe një përshkrim të asaj se si dhe kur është 
shfaqur Interesi i pretenduar, dhe nëse Interesi i kërkuar pretendohet se 
ekziston në Ndërmarrje apo në ndonjë aset specifik të Ndërmarrjes;  

5.3. një përshkrim të detajuar të të gjitha veprimeve juridike të ndërmarra nga 
bartësi i pretenduar i interesit për të vërtetuar apo mbrojtur interesin në fjalë.  

5.4. kopje të ndonjë kontrate të shkruar apo dokumenteve të tjerë në bazë të të 
cilit mund të provohet Interesi i pretenduar;  

5.5. të gjitha informatat tjera relevante në lidhje me interesat e pretenduar që 
bartësi i interesit dëshiron t’i dorëzojë.  

6. Administratori dhe Gjykata kanë të drejtë të kërkojnë nga personi që ka dorëzuar 
Dëshminë e Kërkesës apo Dëshminë e Interesit që të ofrojë informata apo 
dokumente të cilat Administratori apo Gjykata i konsideron të domosdoshme apo 
adekuate për të vërtetuar validitetin e Kërkesës apo Interesit.  

7. Kërkesat që nuk janë maturuar apo të cilave nuk ju ka ardhur afati do të 
konsiderohet se janë maturuar në datën e Vendimit të Moratoriumit për qëllime të 
dorëzimit të Dëshmisë së Kërkesës.  

8. Nëse personi në fjalë ofron arsyetim të qëndrueshëm për dorëzim të mëvonshëm, 
Gjykata mund të pranojë sipas vlerësimit të saj Dëshmi të Kërkesës apo Dëshmi të 
Interesit të cilat dorëzohen brenda tridhjetë (30) ditësh pas skadimit të Afatit të 
Kërkesave.  

9. Agjencia ose ndonjë palë e tretë që ka paguar shpërblimin dhe/ose shpenzimet e 
miratuara nga Gjykata të Administratorit dhe/apo të Ofruesit të Shërbimeve 
Profesionale, obligohen ta dorëzojnë Dëshminë e Kërkesës për këto pagesa vetëm 
kur tu kërkohet nga Administratori apo Gjykata. Qeveria e Republikës së Kosovës 
nuk do të jetë e obliguar që të dorëzojë dëshmi të interesit sa i përket pronësisë së 
Republikës së Kosovës mbi Ndërmarrjen dhe/apo asetet e saj, sikurse parashikohet 
nga neni 159, paragrafi 2. i Kushtetutës së Kosovës.  

10. Brenda nëntëdhjetë (90) ditësh pas pranimit të Dëshmisë së Kërkesës apo 
Dëshmisë së Interesit apo brenda kohës shtesë që mund të lejohet nga Gjykata, 
Administratori njofton personin që ka dorëzuar Dëshminë e Kërkesës apo 
Dëshminë e Interesit në fjalë për të gjitha vërejtjet që ka në lidhje me to.  

11. Regjistri i të gjitha Dëshmive të Kërkesave dhe Dëshmive të Interesit do të mbahet 
nga Administratori dhe do të ofrohet për inspektim nga Ndërmarrja, Kreditorët e 
Regjistruar, Agjencia apo cilado palë tjetër e cila potencialisht ka interes të 
drejtpërdrejtë financiar në Ndërmarrje apo në Planin e Vërtetuar të Riorganizimit 
të Ndërmarrjes. Do të bëhen aranzhime përkatëse në mënyrë që të gjithë personat 
përkatës të mund të shqyrtojnë apo fotokopjojnë regjistrin gjatë orarit të rregullt të 
punës. 
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Neni 18 
Mbrojtja e interesave të kreditorëve 

 
1. Kurdo pas Datës së Emërimit dhe me të ofruar dëshmi të përshtatshme dhe të 

duhura, Kreditori i Regjistruar i Ndërmarrjes mund të kërkojë nga Gjykata një 
urdhër që, biznesi dhe asetet e ndërmarrjes po menaxhohen ose janë menaxhuar 
nga Administratori në mënyrë të padrejtë e të dëmshme për interesat e kreditorëve 
në përgjithësi ose për disa prej kreditorëve dhe së paku për kandidatin për kreditor 
të regjistruar ose që ndonjë veprim a propozim aktual i ndërmarrë apo i 
pandërmarrë nga administratori është apo do të ishte padrejtësisht i dëmshëm.  

2. Gjykata nxjerrë vendim për kërkesat e tilla jo më herët se njëzet (20) ditë dhe jo 
më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë pas datës së dorëzimit të kërkesës në gjykatë 
dhe pasi që një kopje e saj t’i jetë dërguar Administratorit, komisionit të 
kreditorëve dhe palëve të tjera sipas udhëzimit të gjykatës. Administratori mund të 
parashtrojë shkresë për kundërshtimin e kërkesës brenda njëzet (20) ditëve pasi që 
të ketë marrë kërkesën. Parashtruesi i kërkesës ka njëzet (20) ditë për t’u përgjigjur 
në shkresat e kundërshtimit.  

 
Neni 19 

Mbledhja e parë e kreditorëve 
 
1. Administrator cakton datën për mbledhjen e parë të kreditorëve jo më herët se 

tridhjetë (30) ditë dhe jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditëve pas afatit për 
parashtrimin e kërkesave. Me kërkesë të Administratorit, Gjykata mund të zgjasë 
periudhën kohore për mbajtjen e mbledhjes së parë të kreditorëve për tridhjetë (30) 
ditë shtesë.  

2. Së paku dhjetë (10) ditë para mbledhjes së parë të kreditorëve, Administratori i 
dërgon njoftimin për mbledhje të gjithë kreditorëve që kanë parashtruar dëshmi të 
kërkesës brenda Afatit të Kërkesave, me kusht që, me përjashtim të përfaqësuesve 
të punonjësve, Administratori nuk është i obliguar të ofrojë këtë njoftim për 
kreditorët e punonjësve që kanë parashtruar dëshmi të kërkesës të kategorizuar në 
nën-paragrafin 1.3. të paragrafit 1. të nenit 34 të këtij ligji.  

3. Mbledhja do të mbahet në ditë pune gjatë orarit të punës në lokacion brenda 
Kosovës të caktuar nga Gjykata. Njoftimi saktëson datën, vendin dhe kohën e 
takimit.  

4. Mbledhja e parë e kreditorëve kryesohet nga Gjykata. Administratori merr pjesë në 
takim, bashkë me Ofruesit Shërbimeve Profesionale që asistojnë Administratorin.  

5. Përveç personave të saktësuar në paragrafin 4. të këtij neni, vetëm personat që 
kanë të drejtë në pranimin e njoftimit sipas paragrafit 2. të këtij neni mund të 
marrin pjesë në takim. Personat e tillë që nuk janë në gjendje të marrin pjesë mund 
të autorizojnë një përfaqësues të merr pjesë në emër të tyre. Këta persona kanë të 
drejtë të ngritin dhe diskutojnë çdo çështje që ka të bëjë me administrimin apo 
riorganizimin e ndërmarrjes. Personat e tillë, gjithashtu, kanë të drejtë t’i paraqesin 
mendimet e tyre para Gjykatës në lidhje me përbërjen e propozuar të komisionit të 
kreditorëve.  

6. Asnjë person tjetër përveç atyre të cekur në paragrafët 4. dhe 5. të këtij neni nuk 
mund të jenë të pranishëm në takim.  
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7. Administratori kohë pas kohe, mund të mbajë mbledhje të tjera të Kreditorëve të 
Regjistruar nëse konsideron se janë të nevojshme për t’i vërtetuar mendimet e 
Kreditorëve të Regjistruar. Njoftimi për takim, mbajtja dhe zhvillimi i takimit 
bëhen në pajtim me të njëjtat rregulla që qeverisin Mbledhjen e Parë të Kreditorëve 
të cekur në paragrafët 2.-6. të këtij neni. 

8. Administratori mund të shtyjë mbledhjen e parë të kreditorëve dhe takimin pasues 
të kreditorëve të regjistruar deri në njëzet (20) ditë dhe jo më shumë se dy herë. 
Nëse, menjëherë para shtyrjes së takimit, administratori informon pjesëmarrësit për 
datën, vendin dhe kohën e atij takimi që do të mblidhet sërish, administratori nuk 
është i obliguar të japë njoftim të mëtejmë në lidhje me të. 

 
Neni 20 

Komisioni i kreditorëve 
 
1. Komisioni i kreditorëve caktohet nga gjykata gjatë mbledhjes së parë të 

kreditorëve. Komisioni i kreditorëve përbëhet nga një grup personash që mund të 
konsiderohen në mënyrë të arsyeshme si përfaqësues të të gjithë kreditorëve. 
Komisioni i Kreditorëve përshin dy (2) Përfaqësues të Punonjësve dhe së paku tre 
(3) por jo më shumë se shtatë (7) kreditorë tjerë jo-punonjës që kanë parashtruar 
Dëshmi të Kërkesës në kohë pranë Administratorit brenda Afatit të Kërkesave. 
Nëse Dëshmi të Kërkesës kanë paraqitur një apo më shumë autoritete publike të 
Kosovës, Ministri i Financave apo përfaqësuesi i tij/saj përfshihen si kreditorë jo-
punonjës në Komisionin e Kreditorëve.  

2. Gjykata ka autoritet të nxjerrë urdhra që konsideron se janë të nevojshëm apo të 
këshillueshëm në lidhje me funksionimin apo përfaqësimin e komisionit të 
kreditorëve, përfshirë edhe urdhrin për caktimin e palës së kualifikuar dhe të 
pavarur të tretë për të vepruar në emër të të gjithë kreditorëve nëse komisioni i 
kreditorëve dështon të funksionojë si duhet apo në mënyrë efektive.  

3. Anëtarët e komitetit të kreditorëve kanë të drejtat dhe obligimet në vijim:  
3.1. të drejtën për të pranuar kopje të raporteve të Administratorit, në të njëjtën 

kohë me Gjykatën, raportet e tilla sigurohen nga administratori çdo gjashtë 
(6) muaj;  

3.2. të drejtën për të pranuar kërkesa për veprim të Gjykatës;  
3.3. të drejtën për t’i kërkuar Administratorit të përgjigjet në pyetje që kanë të 

bëjnë me Ndërmarrjen;  
3.4. të kërkojë nga administratori që të ndërmarrë veprime për anulimin e 

transaksioneve sipas nenit 15 të këtij ligji ose ta refuzojë kërkesën sipas 
nenit 30 të këtij ligji;  

3.5. të ndajë me të gjithë Kreditorët e Regjistruar qasjen në informatat e marra 
për Ndërmarrjen.;  

3.6. të drejtën për të kërkuar kompensim për shpenzime të arsyeshme të 
udhëtimeve dhe shpenzime të shkaktuara për të marrë pjesë të takimet e 
komisionit të kreditorëve;  

3.7. nëse kërkohet nga Administratori, të veprojë si grup konsultimi për 
Ndërmarrjen dhe Administratorin në proceset e tyre vendimmarrëse; dhe  

3.8. të drejtat dhe obligimet e tjera të përcaktuara me këtë ligj apo me urdhër të 
gjykatës.  
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4. Administratori mund të kërkojë largimin e një anëtari të komisionit të kreditorëve 
nëse Administratori ka baza të arsyeshme për të besuar se ai largim është i 
domosdoshëm apo i dëshirueshëm. Këto baza mund të përfshijnë, mes tjerash, 
ekzistimin e fakteve që mund të dëshmojnë se ai anëtar është duke e përdorur 
statusin e anëtarit në komisionin e kreditorëve për të minuar procesin e 
riorganizimit apo për të dëmtuar Ndërmarrjen. Largimi i tillë gjithashtu mund të 
kërkohet nga shumica e anëtarëve të tjerë të komisionit të kreditorëve. Në cilindo 
rast, kërkesa për largim do të parashtrohet në gjykatë. Nëse kërkesa pranohet, 
gjykata largon anëtarin dhe e zëvendëson atë me një tjetër kreditor të regjistruar. 

 
Neni 21 

Kërkesat për plan të riorganizimit 
 
1. Plani për riorganizim përmban informata të mjaftueshme për t’ia mundësuar një 

personi të arsyeshëm afarist të bëjë një zgjidhje të bazuar për votimin apo mos 
votimin në favor të një plani të tillë. Plani për riorganizim: 
1.1. përfshin një parathënie të shkurtër që:  

1.1.1. përshkruan në mënyrë të përgjithshme veprimtarinë afariste të 
Ndërmarrjes, rrethanat aktuale financiare dhe rrethanat që kanë çuar 
në vështirësinë e saj financiare;  

1.1.2. përmbledh aspektet thelbësore të planit;  
1.1.3. paraqet një shpjegim të shkurtër duke krahasuar trajtimin që plani i 

bën çdo klase të Kërkesave dhe Interesave si dhe trajtimin që çdo 
klasë e tillë me gjasë do ta merrte pas Likuidimit të Ndërmarrjes, i 
cili do të bazohet në mendimin apo raportin e një eksperti të pavarur 
të vlerësimit në lidhje me vlerën e likuidimit të aseteve të 
Ndërmarrjes, si dhe ky mendim apo raport i bashkëngjitet planit.  

1.2. cakton klasat e Kërkesave dhe klasën apo klasat e Interesit;  
1.3. identifikon çdo klasë të Kërkesave apo Interesave të cilat nuk do të 

ndikohen negativisht nga plani;  
1.4. përshkruan në hollësi trajtimin e çdo klase të Kërkesave apo Interesave që 

do të preken negativisht nga plani;  
1.5. trajton njëjtë çdo Kërkesë apo Interes të një klase të veçantë, përveç nëse 

kërkuesi apo bartësi i interesit pajtohen për trajtim më pak të pafavorshëm të 
Kërkesës apo Interesit të tillë;  

1.6. siguron mjete adekuate për realizimin e planit, siç janë (elementet në vijim 
janë vetëm ilustrative):  
1.6.1. mbajtja, shitja apo çdo lloj disponimi nga Ndërmarrja i aseteve të saj 

në tërësi apo pjesërisht;  
1.6.2. bartja e aseteve të Ndërmarrjes pjesërisht apo në tërësi në një apo 

më shumë subjekte (përfshirë subjektin apo subjektet që janë 
themeluar në pajtueshmëri me Planin pas vërtetimit të tij);  

1.6.3. shkrirja apo konsolidimi i Ndërmarrjes me një apo më shumë 
subjekte (përfshirë subjektin apo subjektet që do të themelohen në 
pajtueshmëri me Planin pas vërtetimit të tij);  

1.6.4. shitja e aseteve të Ndërmarrjes, pjesërisht apo në tërësi, objekt ose jo 
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i ndonjë pengu, apo shpërndarja e aseteve, pjesërisht apo në tërësi, 
te personat që aktualisht kanë të drejta të vlefshme dhe të 
zbatueshme mbi këto asete sipas ligjit të aplikueshëm në Kosovë;  

1.6.5. përmbushja apo modifikimi i ndonjë pengu;  
1.6.6. anulimi apo modifikimi i obligimeve të borxhit, kontratës apo 

instrumenti të ngjashëm;  
1.6.7. sanimi apo heqja dorë nga ndonjë dështimit;  
1.6.8. zgjatja e datës së maturimit apo ndryshimi në një normë të kamatës 

apo afati a kushti tjetër të një borxhi të papaguar të instrumenteve 
apo letrave me vlerë;  

1.6.9. ndryshimi i statutit të Ndërmarrjes apo statutit të subjektit të cekur 
në nën-paragrafin 1.6.2. apo 1.6.3. të këtij paragrafi; dhe/apo  

1.6.10. lëshimi i letrave me vlerë të Ndërmarrjes apo subjekti tjetër të cekur 
në nën-paragrafin 1.6.2. apo 1.6.3. të këtij paragrafi për para të 
gatshme, pronë apo mjete tjera me vlerë, apo në këmbim për 
Kërkesa apo Interesa, apo për qëllime tjera të përshtatshëm;  

1.7. siguron përfshirjen në statut apo dokumente të themelimit të Ndërmarrjes, 
apo të subjektit të cekur në nën-paragrafin 1.6.2. apo 1.6.3. të paragrafit 1.6. 
të këtij neni, të dispozitave:  
1.7.1. që ndalojnë lëshimin e aksioneve pa të drejtë vote apo interesave të 

tjerë të pronësisë, dhe  
1.7.2. që sigurojnë, nëse ka më shumë se një klasë të aksioneve apo 

interesave të pronësisë që kanë të drejtë vote, shpërndarje adekuate 
të këtyre të drejtave të votës te ato klasa; duke përfshirë, nëse një 
klasë e aksioneve apo interesave të pronësisë ka preferencë mbi një 
klasë tjetër për sa i përket dividendëve, dispozitat adekuate për 
zgjedhjen e drejtorëve që përfaqësojnë klasat e tilla të preferuara në 
rast të dështimit të pagesave të këtyre dividendëve.  

1.8. përmban një përshkrim të strukturës së propozuar të menaxhimit për 
Ndërmarrjen dhe hollësitë e kompensimit të propozuar të tyre;  

1.9. përmban një përshkrim të strukturës së propozuar të punësimit në 
Ndërmarrje duke përfshirë një përshkrim të shkurtimeve të propozuara;  

1.10. përmban një përshkrim të metodave të propozuara për shitjen e aseteve apo 
subjekteve, përfshirë një përshkrim të nivelit që administratori synon të 
përdorë metodat dhe burimet e Agjencisë për të kryer shitjet e tilla, dhe 
kriteret që do të përdoren për përzgjedhjen e ofertuesit fitues;  

1.11. siguron një deklaratë në lidhje me periudhat e përafërta kohore për 
përfundimin e planit dhe një orar të përafërt për realizimin e komponentëve 
më të rëndësishëm të tij; dhe  

1.12. në rastin e Planit të administratorit për riorganizim, përcakton njoftimin e 
obligueshëm sipas paragrafit 7. të nenit 22 të këtij ligji.  

2. Varësisht nga paragrafi 1. i këtij neni, plani mund të:  
2.1. ndikojë negativisht apo të lërë të paprekur çfarëdo klase të Kërkesave, të 

siguruara apo të pasiguruara, apo të Interesave; paraqet një shpjegim të 
përgjithshëm se si vërtetimi dhe zbatimi i planit, për çdo klasë të 
kreditorëve, do të rezultojë me trajtim të barabartë apo më të mirë sesa 



 
Ligji Nr. 04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre 

 785 

trajtimi i klasave të tilla në likuidimin e Ndërmarrjes. 
2.2. përcaktojë pranimin, refuzimin apo transferimin e kontratave apo 

marrëveshjeve të qiramarrjes të paskaduara të Ndërmarrjes të cilat më parë 
nuk janë refuzuar nga administratori sipas nenit 14 të këtij ligji;  

2.3. kujdeset për:  
2.3.1. zgjidhjen apo përshtatjen e kërkesës apo interesit që i përket 

Ndërma-rrjes; apo  
2.3.2. mbajtjen dhe zbatimin e Ndërmarrjes apo Administratorit të një 

kërkese apo interesi;  
2.4. përcaktojë shitjen e të gjitha apo ndonjë aseteve të Ndërmarrjes, si dhe 

shpërndarjen e të hyrave të asaj shitjeje te bartësit e kërkesave apo interesave 
të vlefshme në pajtim me prioritetet e cekura në nenin 34 të këtij ligji;  

2.5. modifikojë të drejtat e bartësve të kërkesave të siguruara, përveç kërkesave 
të siguruara vetëm me interes (të siguruar) në pronë të paluajtshme që është 
banimi kryesor i debitorit, apo bartëseve të kërkesave të pasiguruara, apo t’i 
lë të paprekura të drejtat e bartësve të cilësdo klasë të kërkesave; dhe  

2.6. përfshijë dispozita të tjera të duhura që nuk janë në papajtueshmëri me 
dispozitat e aplikueshme të këtij titulli.  

3. Pavarësisht paragrafit 1. të këtij neni, nëse në plan propozohet sanimi i një 
dështimi, shuma e nevojshme për sanim të dështimit përcaktohet në pajtim me 
marrëveshjen themelore dhe ligjin e aplikueshëm për të.  

4. Një klasë e kërkesave konsiderohet të jetë prekur negativisht nga plani përveç 
nëse, për sa i përket secilës kërkesë apo interes në atë klasë, plani:  
4.1. nuk i ndryshon të drejtat ligjore dhe kontraktuese të bartësit përkitazi me atë 

kërkesë apo interes; apo  
4.2. pavarësisht dispozitave ligjore apo kontraktuese që i japin të drejtë bartësit 

të asaj Kërkese apo Interesi të kërkojë apo pranojë pagesa të përshpejtuara 
për atë Kërkesë apo Interes pas ndodhjes së dështimit:  
4.2.1. sanon dështimin e tillë që ka ndodhur para apo pas fillimit të 

procesit të riorganizimit sipas këtij ligji;  
4.2.2. rivendos maturitetin e asaj kërkese apo interesi që kishte ekzistuar 

para dështimit;  
4.2.3. kompenson bartësin e Kërkesës apo Interesit për dëmet e shkaktuara 

si rrjedhojë e mbështetjes së arsyeshme nga ai bartës në atë dispozitë 
dhe  

4.2.4. nuk ndryshon në mënyra tjera të drejtat ligjore apo kontraktuese të 
bartësit në lidhje me Kërkesat apo Interesat e tillë.  

 
Neni 22 

Plani i administratorit për riorganizim; Plani alternativ për riorganizim 
 
1. Brenda nëntë (9) muajve pas datës së publikimit të Njoftimit për afatin e 

parashtrimit të kërkesave në pajtim me nenin 17 të këtij ligji, administratori 
përgatit Planin e Propozuar për Riorganizim dhe e dorëzon atë para Komisionit të 
kreditorëve. Një kopje e këtij plani i dorëzohet në të njëjtën kohë gjykatës. Gjykata 
mund të zgjasë periudhën nëntëmujore në maksimalisht pesëmbëdhjetë (15) muaj 
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pas një apo më shumë kërkesave të dorëzuara në Gjykatë nga Administratori, 
përfshirë arsyet për një kërkesë të tillë.  

2. Në të njëjtën kohë që administratori dorëzon Planin e tij për Riorganizim, ai 
dërgon njoftim me shkrim te të gjithë kreditorët e regjistruar që nuk janë në 
komisionin e kreditorëve për t’i informuar ata lidhur me këtë fakt, si dhe duke iu 
siguruar atyre informata se si mund të marrin kopje të planit, si dhe cakton 
njoftimin e obligueshëm sipas paragrafit 7. të këtij neni; me kusht që administratori 
nuk obligohet të dërgojë këtë njoftim te asnjë kreditor i regjistruar që ka 
parashtruar vetëm kërkesë të punonjësve të klasifikuar në nën-paragrafin 1.3. të 
paragrafit 1. të nenit 34 të këtij ligji.  

3. Brenda tridhjetë (30) ditëve pas dorëzimit të Planit të propozuar të Administratorit 
për Riorganizim, çdo kreditor i kualifikuar apo grup i kualifikuar i kreditorëve që 
planifikon të përgatisë dhe dorëzojë një Plan Alternativ për Riorganizim i dërgojë 
Komisionit të kreditorëve, Administratorit dhe Gjykatës “Njoftimin e qëllimit për 
dorëzimin e Planit Alternativ për Riorganizim.” Njoftimet e tilla shoqërohen me 
dëshmi përkatëse që dëshmojnë se personi apo personat që paraqesin njoftim të 
tillë përmbushin përkufizimin e “Kreditorit të kualifikuar” apo “Grupit të 
kualifikuar të kreditorëve” të saktësuar në nenin 2 të këtij ligji.  

4. Çdo Kreditor i kualifikuar apo grup i kualifikuar i kreditorëve që dorëzon njoftim e 
cekur në paragrafin 3. të këtij neni në kohë, mund të dorëzojë Plan Alternativ për 
Riorganizim te Komisioni i kreditorëve dhe Administratori brenda gjashtëdhjetë 
(60) ditëve pas datës në të cilën administratori ka dorëzuar planin e administratorit 
për riorganizim. Çdo plan alternativ për riorganizim njëkohësisht regjistrohet në 
gjykatë dhe i dorëzohet Administratorit. Gjykata mund të zgjasë periudhën e cekur 
gjashtëdhjetë ditësh (60) për tridhjetë (30) ditësh shtesë, pas kërkesës së dorëzuar 
në Gjykatë nga ana e Kreditorit të kualifikuar apo Grupit të kualifikuar të 
kreditorëve duke i cekur arsyet për kërkesë të tillë.  

5. Të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me përgatitjen, dorëzimin dhe regjistrimin e 
një Plani Alternativ për Riorganizim paguhen nga kreditori i kualifikuar apo grupi i 
kualifikuar i kreditorëve.  

6. Plani për Riorganizim i Administratorit dhe Plani Alternativ për Riorganizim duhet 
të jenë në pajtim me nenin 21 të këtij ligji.  

7. Veç kësaj, Plani për Riorganizim i Administratorit vendos njoftimin në ballinë, apo 
në faqen vijuese, në shkronja të theksuara, i cili:  
7.1. nënvizon se çdo Kreditor i Kualifikuar apo Grup i Kualifikuar i kreditorëve 

ka të drejtë të dorëzojë Plan Alternativ për Riorganizim në pajtim me 
dispozitat e këtij neni;  

7.2. përsërit kushtet që duhet plotësuar për ushtrimin e asaj të drejte;  
7.3. përsëritë përkufizimet e “Kreditorit të kualifikuar” dhe “Grupin e 

kualifikuar të kreditorëve” të specifikuar në nenin 2 të këtij ligji;  
7.4. paraqet vlerësimin më të përafërt të atëhershëm të Administratorit lidhur me 

vlerën totale të të gjitha obligimeve të pashlyera të Ndërmarrjes sipas 
afateve dhe kushtet e atyre përkufizimeve; dhe  

7.5. paraqet emrat dhe adresat e të gjithë Personave të specifikuar në paragrafin 
4. të këtij neni të cilëve u duhet dorëzuar apo siguruar Plani Alternativ për 
Riorganizim. 
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Neni 23 
Njoftimi për mbledhjen për vërtetim 

 
1. Nëse skadon periudha tridhjetë (30) ditore e cekur ne paragrafin 3. të nenit 22 të 

këtij ligji dhe asnjë Kreditor i kualifikuar apo Grup i kualifikuar i kreditorëve nuk 
ka paraqitur njoftimin e cekur në atë paragraf, administratori menjëherë:  
1.1. dorëzon njoftim me shkrim në Gjykatë, te anëtarët e Komisionit të 

Kreditorëve, si dhe personat që kanë regjistruar Dëshmi të kërkesës apo 
interesit, duke e cekur datën, kohën e fillimit dhe lokacionin e takimit për 
vërtetim të Planit për Riorganizim të Administratorit. Data e cekur në 
njoftimin për seancën për vërtetim duhet të jetë ditë pune, jo më herët se 
njëzet (20) ditë dhe jo më vonë se tridhjetë (30) pas datës së vendosjes së 
njoftimit. Koha e fillimit e cekur në njoftim duhet të jetë kohë në kuadër të 
orarit të zakonshëm të punës dhe lokacioni i cekur në njoftim duhet të jetë 
lokacion në Kosovë i caktuar nga gjykata; dhe  

1.2. i siguron secilit kreditor të regjistruar formularin për votim përmes 
përfaqësuesit si dhe shpjegimin e hollësishëm se si të ushtrohet e drejta e 
tyre për votim përmes përfaqësuesit dhe afatin për dorëzim, të përcaktuar në 
pajtim me paragrafin 1. të nenit 24 të këtij ligji.  

2. Nëse një kreditor i kualifikuar apo grup i kualifikuar kreditorësh kanë dhënë 
njoftimin e cekur në paragrafin 3. të nenit 22 të këtij ligji brenda periudhës 
tridhjetë (30) ditore të cekur në atë paragraf, administratori duhet të japë njoftimin 
dhe formularin për votim përmes përfaqësuesit të cekur në nën-paragrafët 1.1. dhe 
1.2. të paragrafit 1. të këtij neni menjëherë pas asaj që ndodh më herët se:  
2.1. data në të cilën janë dorëzuar të gjithë Planet Alternativë për Riorganizim të 

njoftuar; apo  
2.2. data në të cilën skadon periudha për dorëzim e planeve të tillë, në pajtim me 

paragrafin 4. të nenit 22 të këtij ligji.  
 

Neni 24 
Mbledhja për vërtetim; Votimi i planit për riorganizim 

 
1. Në mbledhjen për vërtetim, vetëm kreditorët e regjistruar kanë të drejtë vote, sipas 

klasave dhe shumica përcaktohet nga vlera, qoftë në rast votimi personalisht apo 
votim përmes përfaqësuesit. Të gjithë formularët për votim përmes përfaqësuesit 
nënshkruhen nga kreditori i regjistruar apo person i autorizuar nga kreditori i 
regjistruar. Formularët e votimit përmes përfaqësuesit që nuk janë pranuar nga 
administratori së paku pesë (5) ditë para takimit për vërtetim konsiderohen të 
pavlefshëm dhe nuk llogariten dhe nuk merren parasysh.  

2. Në rast se një apo më shumë Plane alternative për riorganizim janë dorëzuar në 
mënyrë të rregullt dhe në kohë në përputhje me nenin 22 të këtij ligji, 
administratori së pari paraqet një analizë krahasuese të dallimeve materiale 
ndërmjet Planit për riorganizim të administratorit dhe secilit Plan alternativ për 
riorganizim.  

3. Administratori regjistron votat në favor dhe kundër secilit plan në bazë të vlerës së 
votave, me kusht që vlera e çdo vote llogaritet në pajtim me vlerën e Kërkesave të 
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dorëzuara në Dëshminë e kërkesës nga kreditori i regjistruar, duke i marrë 
parasysh zbritjet e arsyeshme të gjykatës pas kundërshtimit të kërkesës.  

4. Vlera e secilës kërkesë për qëllime të votimit është kalkulimi i arsyeshëm i 
Administratorit në pajtim me nenin 31 të këtij ligji. Administratori mund ta 
zvogëlojë ose ndryshojë shumën e ndonjë Kërkese të dorëzuar në Dëshminë e 
kërkesës për qëllime të votimit nëse me arsye mendon se kërkesa e tillë nuk e 
paraqet vlerën e vërtetë dhe të pranueshme të kërkesës së tillë pasi janë marrë 
parasysh të gjitha dëshmitë në dispozicion të administratorit dhe administratori e 
njofton kreditorin për ndonjë vendim të tillë me shpejtësi të arsyeshme sipas të 
gjitha rrethanave.  

5. Çdo person i prekur nga vendimi i administratorit në pajtim me këtë nen mund të 
bëjë kërkesë në gjykatë për ta kundërshtuar mendimin e administratorit, me kusht 
që kërkesa e tillë të bëhet brenda shtatë (7) ditëve të punës prej datës kur pranohet 
njoftimi për vendimin e administratorit. gjykata e refuzon vendimin e 
administratorit vetëm nëse administratori qartazi ka vepruar në mënyrë të 
paarsyeshme.  

6. Për t’iu shmangur dyshimit, çdo vendim i marrë nga administratori lidhur me 
pranimin ose me refuzimin e kreditorit të mundshëm si kreditor i regjistruar ose me 
zvogëlimin e vlerës së kërkesës si kreditor i regjistruar me qëllim të përcaktimit të 
pjesëmarrjes ose të të drejtave të votimit në seancën për vërtetim, bëhet pa e 
paragjykuar të drejtën e administratorit për ta pranuar ose refuzuar kërkesën e 
njëjtë ose për ta bërë një vlerësim ndryshe për vlerën e kërkesës me qëllim të 
pranimit të përfitimeve sipas planit të vërtetuar për riorganizim.  

 
Neni 25 

Vërtetimi i planit nga gjykata 
 
1. Para ose gjatë takimit për vërtetim, propozuesi i planit mund të parashtrojë 

ndryshime me shkrim në Planin për riorganizim apo planin alternativ për 
riorganizim. Pasi që propozuesi i planit të parashtrojë kërkesën për ndryshim të 
planit në gjykatë, plani i ndryshuar bëhet Plani i propozuesit. Çdo kreditor i 
regjistruar që ka pranuar apo refuzuar planin konsiderohet se e ka pranuar apo 
refuzuar atë plan të ndryshuar, përveç nëse brenda kohës së caktuar nga gjykata 
kreditori i regjistruar formalisht dhe me shkrim njofton Administratorin ndryshe. 
Duke pasur parasysh diskutimin dhe votimin në takim për vërtetim, gjykata lëshon 
mendim për Planin për riorganizim dhe për Planet e mundshme alternative për 
riorganizim të dorëzuar në kohë.  

2. Gjykata e përpilon një urdhër për të gjitha planet e dorëzuara brenda 
katërmbëdhjetë (14) ditëve pas përmbylljes së takimit për vërtetim. Në atë urdhër 
merren parasysh si vijon:  
2.1. votimi i kreditorëve të regjistruar;  
2.2. mendimet e administratorit;  
2.3. nëse sipas planit riorganizimi i propozuar i ndërmarrjes arrin kthim më të 

madh për kreditorët sesa likuidimi i ndërmarrjes;  
2.4. niveli në të cilin plani mund të pritet në mënyrë të arsyeshme të ruajë apo 

krijojë mundësi të punësimit.  
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3. Gjykata mund ta përpilojë një urdhër të tillë sipas nevojës, duke përfshirë, por 
duke mos u kufizuar në:  
3.1. miratimin e një plani ashtu siç është hartuar apo me ndryshimet e bëra nga 

administratori, nga komisioni i kreditorëve apo të konsideruara nga gjykata 
si të nevojshme me iniciativë të gjykatës;  

3.2. refuzimin e planit për riorganizim dhe të ndonjë plani alternativ për 
riorganizim dhe kërkimin e një plani të korrigjuar për riorganizim nga 
administratori brenda një periudhe të caktuar kohore; ose  

3.3. refuzimin e planit për riorganizim ose të ndonjë plani alternativ për 
riorganizim dhe kërkesa që Agjencia ta paraqesë ndërmarrjen për likuidim 
në pajtim me nenin 41 të këtij ligji. 

4. Gjykata ka autoritet të vërtetojë Planin për riorganizim pas kundërshtimit të një 
apo më shumë kreditorëve mospajtues apo klasave të kërkesave dhe/apo interesave 
nëse: (i) së paku një klasë e kërkesave e prekur negativisht nga plani ka pranuar 
planin dhe/ose (ii) nëse plani nuk diskriminon në mënyrë të padrejtë, dhe është i 
drejtë dhe barabartë, për sa i përket të gjitha klasave të kërkesave apo interesave që 
janë prekur negativisht nga plani dhe nuk e kanë pranuar planin.  

5. Një klasë e kërkesave apo interesave nuk ndikohet negativisht nga plani nëse, për 
sa i përket çdo kërkese apo interesi në atë klasë, plani nuk ndryshon të drejtat 
ligjore, të paanshme dhe kontraktuese të cilat kërkesa apo interesa i japin të drejtën 
bartësit në atë kërkesë apo interes.  

 
Neni 26 

Ndikimet e planit të vërtetuar për riorganizim 
 

1. Prej ditës kur gjykata e nxjerrë urdhrin me të cilin përcaktohet plani për 
riorganizimin e një ndërmarrjeje dhe ndonjë ndryshimi të tij (plani i vërtetuar për 
riorganizim), të gjitha kërkesat dhe të drejtat e kreditorëve dhe të palëve të tjera të 
interesuara dhe detyrimet e ndërmarrjes ashtu siç janë saktësuar në planin e 
vërtetuar për riorganizim riformulohen dhe trajtohen sipas kushteve të theksuara 
brenda planit të vërtetuar për riorganizim.  

2. Asnjë veprim i Ndërmarrjes nuk duhet të jetë në kundërshtim me planin e vërtetuar 
për riorganizim. Menaxhmenti i Ndërmarrjes i ndërmerr të gjitha masat e 
parashtruara në Planin e Vërtetuar për Riorganizim dhe cilado masë e ndërmarrë 
nga menaxhmenti është në përputhje dhe në pajtim me dispozitat përkatëse të 
Planit të vërtetuar për riorganizim. Administratori do të mbikëqyrë pajtueshmërinë 
me dispozitat e planit të vërtetuar.  

3. Plani i vërtetuar për riorganizim apo urdhri i Gjykatës mund të transferojë apo 
mundësojë transferimin e çdo aseti të ndërmarrjes te një palë e tretë, përveç nëse 
transferimi i ati aseti është specifikisht dhe shprehimisht i ndaluar me aspekte tjera 
të ligjeve në fuqi.  

4. Nëse një aset i ndërmarrjes është një interes mbi një pronë të paluajtshme që është 
përcaktuar të ketë qenë në pronësi shoqërore para datës së hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës ndërsa tani është në pronësi të Republikës së Kosovës në pajtim me 
nenin 159.2 të Kushtetutës, plani i vërtetuar për riorganizim apo urdhri i gjykatës 
mund të transferojnë apo mundësojnë transferimin te një palë e tretë të kontratës 
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qiramarrjes së siguruar dhe transferueshme të asaj prone të paluajtshme. Kontrata e 
tillë e qiramarrjes ka afat prej nëntëdhjetenëntë viteve dhe ka të drejtat e cekura në 
nenin 2.1. të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13.  

 
Neni 27 

Shkelja e planit të verifikuar për riorganizim 
 

1. Kreditori ose pala tjetër e prekur nga mosrespektimi material i dispozitave të planit 
të vërtetuar për riorganizim nga ana e Ndërmarrjes, mund të njoftojë Gjykatën për 
shkeljen materiale të planit të vërtetuar për riorganizim. Gjykata ia dorëzon një 
kopje të njoftimit Ndërmarrjes dhe Administratorit brenda shtatë (7) ditëve pas 
pranimit të kërkesës dhe e cakton seancën e shqyrtimit lidhur me çështjen jo më 
vonë se katërmbëdhjetë (14) ditëve pasi e ka dërguar kopjen e njoftimit.  

2. Në rastin kur Gjykata zbulon se ka pasur shkelje materiale të planit të verifikuar 
për riorganizim, ajo sipas nevojës lëshon fletë urdhëresën, duke përfshirë si vijon:  
2.1. udhëzimin që shkelja të sanohet brenda periudhës kohore të saktësuar nga 

gjykata dhe nëse nuk e bën këtë ndërmarrja mund t’iu nënshtrohet 
procedurave të likuidimit;  

2.2. dhënien e urdhrit për përfundimin e procedurës së riorganizimit dhe 
udhëzimin e ndërmarrjes që t’iu nënshtrohet procedurave të likuidimit në 
pajtim me nenin 41 të këtij ligji;  

2.3. lejimin e ndërmarrjes ose të administratorit t’i dorëzojnë ndryshimet për 
planin e vërtetuar për riorganizim i cili shqyrtohet më tej nga gjykata; ose  

2.4. nxjerrjen e ndonjë vendimi tjetër për ta rregulluar shkeljen i cili është në 
përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin tjetër në fuqi.  

 
PJESA V 

KËRKESAT, PRIORITETET, SHPËRNDARJA 
 

Neni 28 
Njoftimi i kreditorëve dhe data e skadimit të kërkesës 

për shpenzime administrative 
 
1. Brenda shatë (7) ditëve të punës prej datës së parashtrimit të planit të vërtetuar për 

riorganizim, administratori e publikon një njoftim në pajtim me dispozitën për 
njoftim me të cilin i informon të gjithë kreditorët për urdhrin e tillë të gjykatës dhe 
për datën në të cilën gjykata e ka nxjerrë urdhrin.  

2. Në njoftimin e publikuar administratori do të:  
2.1. kërkojë parashtrimin e kërkesës për shpenzime administrative;  
2.2. këshillojë të gjithë kreditorët dhe kërkuesit e mundshëm se mos parashtrimi 

i kërkesës për shpenzime administrative në apo para datës së fundit për 
dorëzimin e kërkesës për shpenzime administrative do të rezultojë në 
pamundësimin e këtyre kreditorëve dhe parashtruesve të kërkesave për të 
marrë pjesë dhe për të përfituar nga plani i vërtetuar i riorganizimit si dhe në 
shlyerjen e kërkesave në pajtim me nenin 40 të këtij ligji.  

2.3. nëse kreditori ofron arsyetim të mjaftueshëm për parashtrim të vonuar, 
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gjykata në diskrecionin e vet mund të pranojë kërkesën për shpenzime 
administrative të dorëzuar pas afatit për dorëzimin e kërkesave për 
shpenzime administrative, me kusht që ndërmarrja të ketë fonde të 
mjaftueshme për përmbushjen e një kërkese të tillë shtesë për llojin përkatës 
të kreditorëve.  

 
Neni 29 

Regjistrimi dhe vlerësimi i kërkesave për shpenzime administrative 
 
1. Menjëherë pas datës së fundit për dorëzimin e kërkesave për shpenzime 

administrative, administratori vlerëson vlefshmërinë, përmasat dhe prioritetin e 
kërkesave për shpenzime administrative, me kusht që kërkesat për shpenzime 
administrative që janë të parakohshme apo që nuk lejohen nuk kanë të drejtë të 
marrin pjesë dhe përfitojnë nga plani i vërtetuar për riorganizim.  

2. Administratori mund të kërkojë informata dhe dëshmi të këtilla plotësuese sipas 
nevojës për ta bërë vlerësimin.  

3. Nëse administratori hedh poshtë, në tërësi apo pjesërisht, ose shkurton një pjesë të 
kërkesës së dorëzuar për shpenzime administrative, ai do ta njoftojë me shkrim sa 
më shpejtë që të jetë e mundur kreditorin e prekur, duke dhënë sqarimin për 
refuzim ose shkurtimin e kërkesës, si dhe njofton kreditorin për të drejtën e tij në 
ankimim sipas paragrafit 4. të këtij neni. 

4. Bartësi i prekur i kërkesës së tillë për shpenzime administrative ka të drejtë të 
kërkojë nga gjykata shqyrtim të vendimit të administratorit brenda tridhjetë (30) 
ditëve pas pranimit të njoftimit.  

5. Gjykata e cakton seancën dëgjimore jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë pas 
dorëzimit të kërkesës për shqyrtim dhe nxjerr vendim për kërkesën jo më vonë se 
shtatë (7) ditë pas dëgjimit.  

 
Neni 30 

Kërkesat e pavlefshme dhe të parregullta 
 
1. Administratori hedh poshtë, tërësisht apo pjesërisht, vlefshmërinë e kërkesës për 

interes të pretenduar në kapital apo pronësi nëse ajo hedhje poshtë është e 
obligueshme apo e lejuar me këtë ligj apo elemente tjera të ligjeve në fuqi apo 
urdhrit të gjykatës pas procedurave përkatëse.  

2. Pa kufizuar fushëveprimin apo zbatueshmërinë e paragrafit 1. të këtij neni, 
elementet në vijim përbëjnë baza të mira dhe të mjaftueshme ligjore sipas këtij ligji 
për refuzimin e një Kërkese apo interesi të pretenduar të kapitalit apo pronësisë:  
2.1. kërkesa apo pretendimi është i pas afatshëm sipas kufizimeve kohore të 

aplikueshme;  
2.2. dokumentacioni për kërkesën apo interesin e pretenduar i parashtruar nga 

kërkuesi apo bartësi i interesit të pretenduar është i paplotë edhe pas 
kërkesës së administratorit për dokumente apo dëshmi shtesë; apo  

2.3. ndonjë aspekt i dokumentacionit të paraqitur është mashtrues apo ka dëshmi 
të mira dhe materiale për të besuar se kërkesa apo interesi i pretenduar është 
mashtrues; apo  
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2.4. ka arsye të besohet se transaksioni:  
2.4.1. nuk është miratuar përmes procedurave të rregullta të brendshme të 

ndërmarrjes;  
2.4.2. është ekzekutuar në emër të ndërmarrjes nga persona pa autorizim të 

vërtetë ligjor;  
2.4.3. nuk do të miratohej po të ishte dorëzuar për një miratim të rregullt të 

brendshëm, përfshirë këtu edhe vetëm kontratat, të cilat është dashur 
të miratohen nga ana e menaxhmentit apo zyrtarit të ndërmarrjes në 
kohën përkatëse por që nuk janë miratuar apo;  

2.4.4. është bërë në kohën përkatëse në kundërshtim me mirëbesimin ose 
detyrim tjetër ndaj ndërmarrjes nga ana e menaxhmentit ose zyrtarit 
sipas ligjit në fuqi në atë kohë; apo  

2.4.5. ka shkelur rregulloret e OKB-së ose rregulloret apo aktet e 
ngjashme të lëshuara nga organet e autorizuara nga Bashkimi 
Evropian;dhe, për secilin rast të cekur në nën-paragraf. më lart 
kreditori apo kërkuesi i interesit në fjalë ishte në dijeni apo që, me 
ushtrimin e kujdesit të arsyeshëm profesional, do të duhej të ishte në 
dijeni për shkeljen e tillë, apo mungesën e autoritetit.  

2.5. në kohën kur është bërë transaksioni, kreditori ishte në dijeni apo gjatë 
ushtrimit të kujdesit të arsyeshëm profesional është dashur të jetë në dijeni 
se ndërmarrja ka falimentuar dhe se transaksioni ka rezultuar në vënien e 
kreditorit në pozitë më të volitshme se kreditorët e tjerë; 

2.6. transaksioni është bërë në një vlerë materialisht më të vogël sesa vlera e 
tregut në atë kohë;  

2.7. pagesa ose furnizimi në lidhje me transaksionin ka qenë në kundërshtim me 
një apo më shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-së ose të 
rregulloreve të Bashkimit Evropian lidhur me sanksione ndërkombëtare; apo  

2.8. kërkesa i referohet një transaksioni të bërë jashtë Kosovës dhe që (i) ka të 
bëjë me subjektin apo subjektin e supozuar, ose njësinë e biznesit që në 
kohën e planit të vërtetuar për riorganizimit është menaxhuar në mënyrë të 
pavarur nga ndërmarrja në Kosovë dhe (ii) administratori ka përcaktuar se 
nuk është praktike që në emër të ndërmarrjes të konfiskohet prona apo 
pasuria e një subjekti të tillë. Çdo transaksion i tillë i mbyllur në emër të 
ndërmarrjes do të përfshijë transaksionet për të cilat qëllimi i biznesit është 
kufizuar në subjektin e pavarur apo njësinë e biznesit.  

 
Neni 31 

Kalkulimi dhe kompensimi i kërkesave 
 
1. Dispozitat e këtij neni shfuqizojnë çdo dispozitë kundërthënëse në kontratë, në 

ujdi, në marrëveshje, në vendim apo në ndonjë rregullim tjetër autoritativ të bërë 
nga ndërmarrja, në emër të saj apo në lidhje me të.  

2. Kërkesat për para të cilat janë të shprehura në valutë të ndryshme prej euros, do të 
konvertohen në euro duke përdorur shkallën e këmbimit të datës së vendimit të 
moratoriumit. Kërkesat për para të shprehura në valuta që më nuk ekzistojnë apo 
janë zëvendësuar nga valuta të tjera në datën kur është lëshuar Vendimi i 
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Moratoriumit apo më herët do të konvertohen në valutën apo valutat pasardhëse 
duke përdorur shkallën e duhur të këmbimit në kohën kur valuta ose valutat e tilla 
janë ndërruar dhe pas kësaj do të konvertohen në euro duke përdorur shkallën e 
këmbimit në fuqi të datës kur është lëshuar vendimi i moratoriumit.  

3. Të gjitha kërkesat e bëra kundër ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatën në 
shumën fillestare të mbledhur prej datës së Vendimit për Moratorium, me kusht që 
një kamatë e tillë të mos kalojë dhjetë përqindëshin (10%) e shumës fillestare.  

4. Përveç bazave tjera për kundërshtim të një kërkese, administratori po ashtu, pa 
kufizime, ka të drejtë të:  
4.1. shndërrojë çfarëdo kërkese të bazuar në kontratë, në tërësi apo pjesërisht, në 

kërkesë për kompensim monetar;  
4.2. kundërshtojë një kërkesë, në tërësi apo pjesërisht, në baza që kërkesa është 

përmbushur në mënyra tjera; dhe,  
4.3. kundërshtojë një kërkesë, në tërësi apo pjesërisht, sipas nevojës për të 

kompensuar kërkesën me shumën e detyruar për ndërmarrjen, me kusht që:  
4.3.1. ka pasur marrëveshje reciproke ndërmjet ndërmarrjes dhe personit 

që parashtron kërkesë apo paraardhësit të personit që ka interes;  
4.3.2. shuma në fjalë të përbëjë shuma të likuiduara;  
4.3.3. shumat në fjalë të mos jenë shfaqur përmes caktimit apo transferimit 

si rrjedhojë e transaksionit që është bërë brenda tre (3) muajve pas 
datës së Vendimit për Moratorium; dhe  

4.3.4. shumat në fjalë ishin të detyruara dhe të pagueshme para datës së 
vendimit për moratorium.  

 
Neni 32 

Kërkesat e siguruara 
 
1. Çfarëdo kërkese e siguruar nga një ngarkesë, siç është garancia e pagesës, pengu, 

pagesa, hipoteka apo siguri tjetër mbi çdo pronë apo aset të ndërmarrjes (kërkesë e 
siguruar) nuk do ta pengojë administratorin të heqë dorë a të ushtrojë autoritetin e 
tij mbi këtë pronë apo aset, apo ta pengojë personin e tretë nga marrja e kësaj 
prone ose aseti të lirë nga çdo ngarkesë apo interes i siguruar me kusht që:  
1.1. për çdo heqje dorë apo ushtrim të autoritetit të administratorit, 

administratori t’i drejtohet gjykatës dhe të mund të kërkojë që heqja dorë e 
propozuar apo ushtrimi i autoritetit të administratorit të përfshihet në planin 
për riorganizim dhe,  

1.2. gjykata duhet të bindet që heqja dorë apo ushtrimi i autoritetit të 
administratorit mbi pronën a asetin e ngarkuar është e nevojshme për 
zbatimin efikas të planit të vërtetuar për riorganizim.  

2. Nëse prona apo aseti i ngarkuar shitet apo në mënyra te tjera bëhet subjekt i 
ushtrimit të autoritetit të administratorit, kërkesa e siguruar e kreditorit do të ketë 
prioritet të njëjtë siç do të kishte në lidhje me atë pronë apo aset (nga e cila u hoq 
dorë apo iu nënshtrua autoritetit të administratorit), po qe se administratori ‘i 
ndërmori këto veprime thjesht për krijimin e të ardhurave për t’ua shpërndarë 
kreditorëve. 

3. Në rast se heqja dorë apo ushtrimi i autoritetit të administratorit mbi pronën ose 
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asetin e ngarkuar ka krijuar, apo vlerësohet të krijojë fonde likuide që nuk janë të 
mjaftueshme të kënaqin plotësisht kërkesën e siguruar, pjesa e mbetur e kërkesës 
së siguruar apo që vlerësohet se do të mbetet e pakënaqur do të konsiderohet si 
kërkesë e pasiguruar. 

 
Neni 33 

Lista e kërkesave përfundimtare 
 
1. Jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë pas vlerësimit të të gjitha kërkesave, duke 

përfshirë edhe përcaktimin e vërejtjeve kundër vendimit të Administratorit nga ana 
e kreditorit të prekur lidhur me refuzimin apo zvogëlimin e kërkesave për 
shpenzime administrative në pajtim me nenin 29 të këtij ligji, administratori 
përpilon dhe i dorëzon gjykatës listën përfundimtare të kërkesave, duke treguar 
sasinë dhe statusin e tyre në pajtim me kategoritë prioritare të cekura në nenin 34 
të këtij ligji.  

2. Një kopje e listës përfundimtare të kërkesave i dërgohet ndërmarrjes, Agjencisë 
dhe Komisionit të kreditorëve dhe vihet në dispozicion për kreditorët pas dorëzimit 
të kërkesës te administratori.  

 
Neni 34 

Prioritetet e kërkesave dhe interesave 
 
1. Kërkesat e kreditorëve klasifikohen në klasat prej 1.1. deri 1.6. dhe përmbushen 

sipas renditjes vijuese: 
1.1. kërkesat prioritare, sipas renditjes vijuese: 

1.1.1. kredia e siguruar e marrë në pajtim me paragrafin 2. të nenit 13 të 
këtij ligji në atë masë që kërkesat e tilla ndërlidhen vetëm me 
realizimin e aseteve, të cilat siguronin kredinë;  

1.1.2. pagesat dhe shpenzimet e administratorit, të Ofruesve të Shërbimeve 
Profesional që ndihmojnë Administratorin, të aprovuara nga 
Gjykata, përfshirë pagesat e bëra nga qeveria, kreditori apo nga 
cilado palë e tretë për financimin e pagesave dhe shpenzimeve të 
tilla;  

1.1.3. shpenzimet e gjykatës;  
1.1.4. shpenzimet administrative të Agjencisë, të cilat dëshmohen të jenë 

të lidhura drejtpërsëdrejti me mbështetjen e administratorit;  
1.1.5. kërkesat për shpenzime administrative;  
1.1.6. shpenzimet e lejuara të Komisionit të kreditorëve në pajtim me nën-

paragrafin 3.6. të paragrafit 3. të nenit 19 të këtij ligji;  
1.1.7. nëse aplikohet, të drejtat e punonjësve sipas nenit 10 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13 të datës 9 maj 2003 për mbi Transformimin e 
së drejtës për përdorimin e pronës së patundshme në pronësi 
shoqërore;  

1.1.8. kërkesat e siguruara nëse realizohen nga pasuritë që sigurojnë 
kërkesat e tilla dhe në shumën e kërkesës së tillë të siguruar;  

1.2. kërkesat e bazuara në pronësinë e aseteve specifike;  
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1.3. kërkesat për paga të punëtorëve, të cilët kanë mbetur të papaguara deri në 
datën e Vendimit të Moratoriumit, të kufizuara në pagë tremujore bruto për 
person;  

1.4. kërkesat e pasiguruara për tatime, gjoba dhe borxhe tjera të detyruara ndaj 
autoriteteve publike;  

1.5. kërkesat e pasiguruara, përfshirë kërkesat për paga dhe pensione që nuk i 
nënshtrohen trajtimit të prioritetit më të lartë;  

1.6. kërkesat e pronarëve, aksionarëve, themeluesve, pjesëmarrësve ose 
partnerëve të ndërmarrjes.  

2. Kërkesat brenda një klase apo rendi klasifikohen në mënyrë të barabartë 
pavarësisht nga koha e paraqitjes së kërkesave të tilla.  

3. Nëse një person ka ofruar fonde që janë shfrytëzuar, me dijeni të Ndërmarrjes dhe 
pajtimin e nënkuptuar apo të shprehur, për t’i paguar pagat apo pensionet e 
punonjësve të ndërmarrjes apo borxheve tjera të ndërmarrjes, ai person mund të 
parashtrojë kërkesë në shkallën e njëjtë, dhe atë në vend të punonjësve apo 
kreditorëve të tjerë që kanë përfituar nga ato pagesa.  

 
Neni 35 

Përmbushja e kërkesave dhe interesave 
 
1. Kërkesat përmbushen sipas prioritetit të klasës dhe rendit të përcaktuar në nenin 34 

të këtij ligji. 
2. Përmbushja e kërkesave dhe interesave të cilat i takojnë një nënklase me prioritet 

më të ulët mund të fillojë vetëm pas shqyrtimit të plotë dhe të tërësishëm të 
kërkesave të klasës së mëparshme me prioritet më të lartë.  

3. Nëse fondet janë të pamjaftueshme për t’i përmbushur të gjitha kërkesat apo 
interesat e një klase apo të rendit të caktuar, kërkesat e asaj klase apo rendi do të 
përmbushen në përpjesëtim të shumës së secilës kërkesë.  

4. Procedurat e pagesës apo përmbushjes së kërkesave dhe interesave përcaktohen 
nga plani i vërtetuar për riorganizim.  

 
Neni 36 

Fondet e rezervuara 
 
1. Administratori mund të ndajë fonde likuide, para apo pasuri të tjera në një fond të 

ndarë të mirëbesimit, që mbahet nga një agjent i mirëbesimit i emëruar nga 
Gjykata për përmbushjen e:  

2. Kërkesave të cilat janë në kontest dhe nuk janë zgjidhur akoma nga Gjykata;  
3. kërkesave për pagesë që u nënshtrohen shpengimit, për të cilat kërkohet dorëzimi i 

dokumenteve, identifikimi apo kuponët, përfshirë letra me vlerë të konvertueshme, 
obligacionet apo instrumente të ngjashme;  

4. shpenzimeve në të ardhmen që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e pronave apo 
aseteve të caktuara të Ndërmarrjes dhe  

5. kërkesave që me siguri do të paraqiten në të ardhmen por që në kohën e datës së 
fundit për dorëzimin e kërkesave ishin të papërcaktuara.  
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PJESA VI 
PËRMBYLLJA E RIORGANIZIMIT 

 
Neni 37 

Raporti përfundimtar i administratorit 
 
1. Pas përfundimit të planit të vërtetuar për riorganizim, administratori dorëzon 

raportin përfundimtar në gjykatë dhe komisionin e kreditorëve. Në raportin 
përfundimtar shënohen në hollësi të gjitha çështjet me rëndësi që kanë ndodhur 
qëkur gjykata ka lëshuar planin e vërtetuar për riorganizim.  

2. Duke u bazuar në raportin përfundimtar, administratori mund t’i drejtohet gjykatës 
për urdhërimin e mbylljes së procedurave të riorganizimit dhe planit të vërtetuar 
për riorganizim.  

 
Neni 38 

Përmbyllja e planit të vërtetuar për riorganizim 
 
1. Pas pranimit të raportit përfundimtar dhe kërkesës së administratorit për mbylljen e 

procedurave të riorganizimit dhe të planit të vërtetuar për riorganizim, brenda 
katërmbëdhjetë (14) ditëve gjykata lëshon urdhër me shkrim për mbylljen e 
procedurave dhe të planit të vërtetuar për riorganizim, me kusht të jetë e kënaqur 
se janë kryer të gjitha obligimet apo janë kryer në masë të konsiderueshme, të 
planit të vërtetuar për riorganizim. Ky urdhër gjithashtu përcakton shpërbërjen e 
komisionit të kreditorëve.  

2. Në çdo fazë të procedurës së riorganizimit, në rast se fondet e ndërmarrjes janë të 
pamjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve të kërkesave prioritare të cekura në 
nenin 34 të këtij ligji, dhe pas dorëzimit të kërkesës së administratorit në gjykatë, 
administratori mund ta dorëzojë menjëherë raportin përfundimtar dhe pas miratimit 
të tij gjykata lëshon vendim për mbylljen e procedurave duke bërë një urdhër tjetër 
nëse gjykata e konsideron të nevojshme. 

3. Në rast se nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e kreditorëve deri në skadimin e Afatit 
të Kërkesave, Administratori menjëherë dorëzon raportin përfundimtar dhe pas 
miratimit të tij gjykata nxjerr vendim për mbylljen e procedurës së riorganizimit 
dhe planit të vërtetuar për riorganizim. 

 
Neni 39 

Shkarkimi i administratorit 
 
1. Në çdo urdhër për mbylljen e procedurave të riorganizimit dhe të planit të vërtetuar 

për riorganizim Gjykata përfshin dispozitën për:  
1.1. lirimin e administratorit nga çfarëdo detyre tjetër lidhur me ndërmarrjen dhe 

procedurat e riorganizimit, përveç detyrës për shpërndarjet përfundimtare që 
nuk kanë mbetur pa u kryer dhe  

1.2. miratimin e pagesës përfundimtare të çdo kompensimi të papaguar dhe 
shpenzimeve të administratorit.  

2. Çfarëdo urdhri i tillë i gjykatës nuk e kufizon përgjegjësinë e administratorit për 
veprime apo mosveprime të paligjshme gjatë mandatit të tij si administrator.  
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Neni 40 
Shlyerja e borxheve dhe riaftësimi i ndërmarrjes 

 
1. Pas mbylljes së procedurave të riorganizimit dhe të planit të vërtetuar për 

riorganizim nga gjykata, të gjitha borxhet e papaguara të ndërmarrjes që janë bërë 
para datës së Vendimit të Moratoriumit shlyhen në bazë të ligjit dhe ndalohet çdo 
veprim për mbledhjen e këtyre borxheve të shlyera, përveç nëse gjykata urdhëron 
para mbylljes apo në urdhrin për mbyllje të procedurave të riorganizimit dhe të 
planit të vërtetuar për riorganizim.  

2. Pas mbylljes së planit të vërtetuar për riorganizim, ndërmarrja konsiderohet 
financiarisht e riaftësuar dhe mund të vazhdojë aktivitetet afariste pa kufizim apo 
mbikëqyrje të mëtejshme.  

 
PJESA VII 

LIKUIDIMI 
 

Neni 41 
Kalimi në likuidim 

 
1. Gjykata lëshon vendim për fillimin e procedurave të likuidimit në bazë të ligjit të 

ndryshuar për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, në rast se: 
1.1. nuk është dorëzuar plani i riorganizimit nga administratori brenda afateve 

kohore të parapara në nenin 22 të këtij ligji;  
1.2. nuk është vërtetuar plani i riorganizimit nga gjykata sipas paragrafit 4. të 

nenit 25 të këtij ligji; apo  
1.3. ndërmarrja shkel materialisht kërkesat e planit të vërtetuar për riorganizim 

dhe nuk propozohet apo nuk pranohet asnjë zgjidhje e kënaqshme nga 
gjykata sipas nenit 27 të këtij ligji.  

1.4. Administratori kërkon fillimin e procedurave të likuidimit para lëshimit të 
planit të vërtetuar për riorganizim dhe nuk është dorëzuar asnjë plan 
alternativ për riorganizim.  

2. Me vendimin e gjykatës për fillimin e procedurave të likuidimit:  
2.1. administratori urdhërohet ta dorëzojë raportin përfundimtar sipas paragrafit 

1. të nenit 37 të këtij ligji; dhe  
2.2. Agjencia urdhërohet të fillojë procedurën e likuidimit në pajtim me 

dispozitat e ligjit për AKP-në.  
 

PJESA VIII 
DISPOZITA TË NDRYSHME 

 
Neni 42 

Udhëzimet nga gjykata 
 
1. Në çdo kohë gjatë procedurës së riorganizimit, Administratori ose Kreditori i 

kualifikuar mund të kërkojë udhëzime nga Gjykata lidhur me ndonjë pikë të ligjit 
në fuqi, përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm në çështjen e përputhjes me këtë 
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ligj apo interpretimin e planit të vërtetuar për riorganizim. Administratori 
njëkohësisht siguron kopje të kërkesës së tillë te komisioni i kreditorëve dhe palët 
tjera të interesuara sipas udhëzimit të gjykatës. Gjykata nxjerr vendim për kërkesa 
të tilla brenda njëzet (20) ditëve pas dorëzimit.  

2. Pas marrjes së kërkesës sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjykata e njofton palën e 
cila drejtpërdrejt është e prekur nga kërkesa e tillë, dhe palës së tillë i lejon të 
paraqesë informacione në gjykatë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas pranimit 
të njoftimit.  

3. Gjykata mund të nxjerrë urdhër, proces apo aktgjykim që është i arsyeshëm i 
nevojshëm apo i duhur për zbatimin e dispozitave të këtij ligji apo për të avancuar 
riorganizimin apo likuidimin e ndërmarrjes.  

4. Gjykata mund të zgjasë çdo kufizim kohor të përcaktuar me dispozita të këtij ligji, 
përveç nëse dispozita në fjalë përbën kufizim specifik të autoritetit të gjykatës në 
lidhje me kufizimin e tillë.  

5. Nëse gjykata zgjat afatin kohor të specifikuar në këtë ligj, gjykata, nëse konsideron 
se është e nevojshme në ato rrethana, urdhëron administratorin që të publikojë 
njoftim që informon publikun lidhur me zgjatjet dhe ndikimet e mundshme në të 
drejtat apo obligimet e personave që mund të kenë kërkesa apo interesa.  

6. Asnjë dispozitë e këtij ligji që përcakton ngritjen e një çështjeje nga cilado palë 
nuk konsiderohet se parandalon gjykatën nga ndërmarrja në vetë-iniciativë e 
veprimeve apo përcaktimeve të nevojshme apo të duhura për zbatimin apo 
implementimin e urdhrave apo vendimeve të gjykatës, apo parandalimin e 
abuzimit të procesit.  

 
Neni 43 

Njoftimet dhe shpalljet publike 
 
1. Çfarëdo njoftimi zyrtar sipas këtij ligji do të botohet të paktën në sa vijon;  

1.1. në gjuhën shqipe dhe serbe në gazeta me tirazh të madh në Kosovë;  
1.2. në gjuhën serbe në një apo më shumë gazeta serbe me tirazh të madh në 

Serbi dhe në Mal të Zi; dhe  
1.3. në publikime në gjuhën angleze që kanë tirazh të madh në Evropë.  

2. Versionet e ndryshme gjuhësore të njoftimeve specifike publikohen sa më 
njëkohësisht, sipas rrethanave.  

 
Neni 44 

Gjuhët e dokumenteve kryesore 
 
1. Dëshmitë e kërkesave dhe dëshmitë e interesit duhet të dorëzohen në shqip, 

serbisht ose anglisht, dhe komunikimet tjera me administratorin mund të bëhen në 
cilëndo gjuhë të lartcekur.  

2. Plani i propozuar për riorganizim apo plani alternativ për riorganizim duhet të 
dorëzohet në të tri gjuhët. Kjo kërkesë aplikohet edhe në raportin e administratorit.  

3. Dokumentet standarde të komunikimit formal, ftesat dhe formularët e përgatitur 
nga administratori duhet të jenë në dispozicion në shqip, serbisht dhe anglisht.  
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Neni 45 
Përjashtimet nga ligji në fuqi 

 
Kërkesat e parashtruara në gjykatë pas datës së vendimit për moratorium kundër 
ndërmarrjes apo administratorit sipas këtij ligji bëjnë përjashtim nga zbatimi i neneve 
29.1. dhe 30.2. të Ligjit për AKP-në. 
 

PJESA IX 
SANKSIONET ADMINISTRATIVE 

 
Neni 46 

Parashtrimi i dokumenteve të rrejshme në kërkesë 
 
1. Çdo person që me vetëdije parashtron deklarata të rrejshme a mashtruese me 

shkrim apo me gojë, në lidhje me procedurat e sipas këtij ligji, apo që qëllimisht 
parashtron dokumente në procedura që përmbajnë deklarata të tilla të rrejshme dhe 
mashtruese, apo që me vetëdije ndihmon apo nxit një person tjetër të kryej akt të 
tillë do të jetë përgjegjës për gjobë administrative që nuk kalon shumën prej 
njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Nëse bëhet fjalë për ndonjë person 
fizik, personi i tillë mund t’i nënshtrohet edhe ndjekjes penale në pajtim me 
dispozitat e aplikueshme të Kodit të Përkohshëm Penal.  

2. Çdo person që me vetëdije parashtron kërkesë a dokument të rrejshëm apo bën 
deklaratë të rrejshme në një dokument të parashtruar në gjykatë gjatë procedurës 
sipas këtij ligji do të jetë përgjegjës për gjobë administrative që nuk kalon shumën 
prej njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Nëse bëhet fjalë për ndonjë person 
fizik, personi i tillë mund t’i nënshtrohet edhe ndjekjes penale në pajtim me 
dispozitat e aplikueshme të Kodit të Përkohshëm Penal.  

 
Neni 47 

Përvetësimi i paligjshëm dhe fshehja e pasurisë 
 
1. Çdo person që vepron në cilësinë e Administratorit ose që është i punësuar të 

punojë nën mbikëqyrjen e Administratorit, të Autoritetit për likuidim, të Agjencisë 
ose të Ndërmarrjes, Administratori, anëtari i Autoritetit për likuidim ose 
Ndërmarrja që me vetëdije keqpërdor, shkatërron, dëmton, vjedh në mënyrë të 
drejtpërdrejtë a të tërthortë ndonjë dokument, pronë ose aset të Ndërmarrjes, është 
përgjegjës për gjobë administrative e cila nuk kalon shumën prej njëqindmijë 
(100.000) Euro për secilin rast. Nëse bëhet fjalë për ndonjë person fizik, personi i 
tillë mund t’i nënshtrohet edhe ndjekjes penale në pajtim me dispozitat e 
aplikueshme të Kodit të Përkohshëm Penal. 

2. Çdo person që me vetëdije transferon, fsheh apo nuk kthen dokument, pronë apo 
aset të ndërmarrjes Administratorit, Autoritetit për likuidim, ndonjë personi që 
vepron në cilësinë e Administratorit ose përfaqësues i tij ose si përfaqësues i 
Autoritetit për likuidim ose gjykatës, për t’iu ikur proceseve ose procedurave të 
këtij ligji, është përgjegjës për gjobë administrative që nuk kalon shumën prej 
njëqindmijë (100.000) Euro për secilin rast. Nëse bëhet fjalë për ndonjë person 
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fizik, personi i tillë mund t’i nënshtrohet edhe ndjekjes penale në pajtim me 
dispozitat e aplikueshme të Kodit të Përkohshëm Penal. 

 
Neni 48 

Mosrespektimi i kësaj Rregulloreje me vetëdije 
 
Çdo person i cili me vetëdije nuk respekton ndonjë dispozitë të këtij ligji do të jetë 
përgjegjës për gjobë administrative e cila nuk kalon shumën prej pesë mijë (5.000) 
Euro për secilin rast. 
 

PJESA X 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE 

 
Neni 49 

Shfuqizimi i legjislacionit të mëparshëm 
 
Ky ligj shfuqizon Rregulloren e UNMIK-ut 2005/48. 
 

Neni 50 
Dispozitat kalimtare: Procedurat e pakryera 

 
Për çdo procedurë të riorganizimit sipas Rregullores së UNMIK-ut në të cilën është 
nxjerrë vendimi për moratorium mirëpo nuk është caktuar administratori, Agjencia 
brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, publikon Njoftimin 
për moratorium përkitazi me atë vendim në pajtueshmëri me dispozitat e nenit 5 të këtij 
ligji; kjo dispozitë aplikohet pavarësisht nëse njoftimi i ngjashëm tanimë është 
publikuar sipas dispozitave të Rregullores së UNMIK-ut 2005/48. Pas publikimit të 
këtij Njoftimi për Moratorium, procedurat e riorganizimit në fjalë tani e tutje qeverisen 
dhe drejtohen në pajtim me dispozitat procedurale dhe materiale të këtij ligji, me kusht 
që dispozitat e nenit 3 të këtij ligji të mos jenë të aplikueshme dhe Vendimi për 
moratorium konsiderohet se është lëshuar sipas nenit 4 të këtij ligji. 
 

Neni 51 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-035 
22 shtator 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-038-2011, datë 07.10.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 23 / 26 TETOR 2011, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të themelimit të kornizës ligjore për rregullimin e ushtrimit të të drejtave 
pronësore në ndërmarrjet publike; 
 
Me qëllim të qeverisjes korporative të ndërmarrjeve në përputhje me parimet e njohura 
ndërkombëtare për qeverisjen korporative të ndërmarrjeve publike; dhe 
 
Për krijimin e strukturave efikase të raportimit dhe përgjegjësisë për të lejuar 
mbikëqyrjen e duhur të aktiviteteve të ndërmarrjeve publike; 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 
 

KREU I 
Dispozitat e Përgjithshme 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
 
1.1. Ky ligj përcakton kornizën ligjore lidhur me pronësinë e Ndërmarrjeve Publike 

dhe qeverisjen e tyre korporative në përputhje me parimet e njohura 
ndërkombëtare për qeverisjen korporative të ndërmarrjeve publike.  

1.2. Përveç kur shprehimisht është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, dispozitat e 
ligjeve tjera të Kosovës (duke përfshirë, por pa u kufizuar, vetëm në Ligjin për 
Shoqëritë Tregtare) të cilat i rregullojnë shoqëritë aksionare si dhe drejtorët, 
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menaxhmentin, aksionarët si dhe të drejtat dhe detyrimet e secilit nga të sipër 
cekurit, do të aplikohen në tërësi ndaj NP-ve, drejtorëve, menaxhmentit dhe 
aksionarëve të tyre.  

 
Neni 2 

Përkufizimet dhe Referencat 
 
2.1. 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: 
 “Filial” në lidhje me një NP, do të thotë dhe përfshin (i) çdo NP tjetër, (ii) çdo 
ndërmarrje e cila kontrollohet ose është në pronësi prej 50% ose më shumë të 
NP-në në fjalë ose cilësdo NP tjetër, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë; 
dhe (iii) çdo subjekt ose ndërmarrje e cila, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, kontrollon një NP ose është pronare e 50% ose më shumë të aksioneve 
ose interesave pronësore në një NP. 
“Komisioni i Auditimit” ka kuptimin e përcaktuar në Nenin 24 të këtij ligji. 
“Bordi i Drejtorëve” ka kuptimin e Bordit të Drejtorëve të NP-ve sikurse të 
përcaktuar me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. 
“NP Qendrore” nënkupton dhe përfshin të gjitha NP të përshkruara në Nenin 
3.1 të këtij ligji. 
“Kontroll” në lidhje me një ndërmarrje do të thotë posedimi i shumicës së 
aksioneve votuese (ose instrumentit përkatës) në atë ndërmarrje, ose mundësia 
për të ushtruar – qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, përmes personave tjerë ose 
me bashkëpunimin e personave të tjerë; qoftë vetë ose bashkërisht me persona 
tjerë; dhe përmes votimit ose të drejtave kontraktuese, ose në ndonjë mënyrë 
tjetër – ndikim mbizotërues mbi vendimet më të rëndësishme të cilat janë në 
kompetencë të mbledhjes së aksionarëve (ose organit tjetër më të lartë 
vendimmarrës) të ndërmarrjes. 
“Drejtor” ka kuptimin e çdo anëtari të Bordit të Drejtorëve të NP-ve. 
“Interes Financiar” do të thotë çdo marrëdhënie, duke përfshirë, por pa u 
kufizuar në interesat pronësorë të cilat mbahen nga personi përkatës ose cilitdo 
person i cili është i afërm i shkallës së katërt të këtij personi (secila shkallë është 
numri i marrëdhënieve familjare – si martesa apo prindër – që e lidh një person 
me tjetrin, e llogaritur duke u ngritur nga personi i parë e gjer tek paraardhësi i 
parë i përbashkët dhe duke zbritur te personi i dytë; për shembull, dy vëllezër 
janë të afërm të shkallës së dytë, dhe dy kushërinj të parë janë të afërm të 
shkallës së katërt). 
“Qeveria” nënkupton Qeverinë e Republikës së Kosovës. 
“Komisioni Qeveritar për Privatizim” ka kuptimin e përcaktuar në nenin 9.2 
të këtij ligji. 
“NP Lokale” nënkupton dhe përfshin të gjitha NP të përshkruara në nenin 3.2 të 
këtij ligji. 
“Ministri” nënkupton Ministrin e Ekonomisë dhe Financave. “Ministria” 
nënkupton Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. 
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“Komuna” ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale. 
“Komisioni Komunal i Aksionarëve” ka kuptimin e përcaktuar në nenin 5.2 të 
këtij ligji. 
“Sekretari i Përhershëm” nënkupton Sekretarin e Përhershëm në Zyrën e 
Kryeministrit. 
“Ndërmarrje Publike” ose “NP” është term i përgjithshëm që nënkupton dhe 
përfshin të gjitha ndërmarrjet e përcaktuara në listat të cilat i janë bashkangjitur 
këtij ligji, duke përfshirë ndryshimet në këto lista të cilat bëhen nga Qeveria në 
përputhje me nenin 3.3 të këtij ligji. 
“Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP” ka kuptimin e përcaktuar në 
nenin 37 të këtij ligji. 
“Komision Rekomandues” do të thotë një komision i themeluar nga Sekretari i 
Përhershëm i Zyrës së Kryeministrit në përputhje me nenin 15.2 të këtij ligji. 
“Transaksionet me Palët e Ndërlidhura” do të thotë çdo transaksion, të 
çfarëdo natyre, në të cilin një NP përvetëson ose bart, në çfarëdo mënyre, mallra 
ose shërbime nga, ose për, cilindo person fizik ose juridik i cili (secili është 
“Palë e Ndërlidhur”): 
a) është filial i NP-së;  
b) është aksionar i NP-së ose cilësdo nga filialet e saj i cili posedon më shumë 

se pesëmbëdhjetë përqind (15%) të të drejtave të votimit;  
c) gjatë tri (3) viteve të fundit ka qenë aksionari Kontrollues i NP-së;  
d) ka qenë drejtor, zyrtar ose menaxher i lartë i NP-së ose cilësdo nga filialet e 

saj brenda pesë (5) viteve të fundit;  
e) është një bashkëpunëtor afarist i NP-së ose cilësdo nga filialet e saj, ose 

është një filial, drejtor, zyrtar ose menaxher i lartë i kësaj sipërmarrje;  
f) është një sipërmarrje në të cilën NP ose cilado nga filialet e saj është 

pjesëmarrës, ose është filial, drejtor, zyrtar ose menaxher i lartë në këtë 
sipërmarrje;  

g) është i afërm i shkallës së tretë ose më i afërt me cilindo nga personat fizik i 
cili kualifikohet në kategoritë më sipër; ose  

h) është shoqëri tregtare ose person tjetër juridik i cili kontrollohet ose 
ndikohet në masë të konsiderueshme nga cilido person fizik ose juridik i cili 
kualifikohet në kategoritë më sipër.  

“Autoritet Publik” do të thotë secilën nga vijueset: (i) çdo organ, autoritet ose 
agjenci publike e cila - në bazë të një ligji ose akti tjetër themelor juridik - 
ushtron kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative-publike 
ose gjyqësore, dhe përfshin (ii) çdo departament, pjesë ose nën-njësi të këtij 
organi ose autoriteti publik. 
“Komisioni i zgjedhur” ka kuptimin e komisionit të zgjedhur të Ministrave të 
paraparë me nenin 5.1 të këtij ligji. 
“Aksionar” nënkupton (i) për NP Qendrore, Republikën e Kosovës, dhe (ii) për 
NP Lokale, cilëndo komunë që posedon aksione në të. 

2.2. 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 
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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.  

2.3. Fjalët e cilësdo gjini të përdorura në këtë ligj nënkuptojnë edhe gjinitë e tjera 
dhe fjalët në numrin njëjës nënkuptojnë edhe numrin shumës dhe anasjelltas.  

 
Neni 3 

Pronësia 
 
3.1. Të gjitha ndërmarrjet e radhitura në Lisën 1 e cila i është bashkangjitur këtij ligji 

janë NP Qendrore. Të gjitha NP Qendrore janë në pronësi të Republikës së 
Kosovës.  

3.2. Të gjitha ndërmarrjet e radhitura në Listën 2 e cila i është bashkangjitur këtij 
ligji është NP Lokale. Të gjitha NP-të Lokale janë në pronësi të komunës ose 
komunave të përcaktuara në Listën 2, dhe përqindja e pronësisë së secilës 
komunë do të jetë siç është përcaktuar në Listën 2.  

3.3. Varësisht nga kufizimi i përcaktuar në Nenin 3.4, Qeveria ka autorizimin dhe 
detyrimin për ndryshimin e këtyre listave sipas nevojës për të shtuar dhe 
klasifikuar cilëndo ndërmarrje e cila në mënyrë të vlefshme është konstatuar se 
është 50% ose më shumë në pronësi publike, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të 
Republikës së Kosovës në tërësi dhe/ose një ose më shumë autoritete publike të 
Republikës së Kosovës nëse kjo ndërmarrje tashmë nuk është përcaktuar në këto 
lista. Nëse një ndërmarrje e identifikuar në këtë mënyrë ofron shërbime ose për 
më pak se tri (3) komuna ose në fushën e mbledhjes së mbeturinave ajo 
ndërmarrje është NP Lokale, përndryshe do të jetë NP Qendrore. NP Lokale e 
identifikuar në këtë mënyrë do të jetë në pronësi të komunës ose komunave në të 
cilat ajo ndërmarrje ofron shërbimet e saj në kohën kur është identifikuar si NP 
Lokale. Nëse kjo NP Lokale ofron shërbime për më shumë se një komunë, 
përqindja e pronësisë së secilës komunë do të jetë e barabartë me përqindjen e 
klientëve të regjistruar të kësaj NP Lokale në atë komunë. Kjo përqindje do të 
përcaktohet nga Qeveria brenda tridhjetë (30) ditëve pas identifikimit të saj në 
përputhje me të dhënat më të fundit zyrtare në dispozicion të NP-së Lokale mbi 
vendndodhjen e klientëve të saj të regjistruar.  

3.4. Një ndërmarrje nuk do të shtohet në këto lista nëse Ligji për Agjencinë 
Kosovare të Privatizimit e vendos këtë ndërmarrje dhe/ose cilindo interes 
pronësor në të nën autoritetin administrativ të Agjencisë Kosovare të 
Privatizimit, ose nëse kjo ndërmarrje ishte nën autoritetin administrativ të 
Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit si ndërmarrje në pronësi shoqërore.  

 
Neni 4 

Organizimi; Aksionet 
 
4.1. Të gjitha NP do të organizohen si Shoqëri Aksionare në përputhje me ligjin në 

fuqi mbi shoqëritë tregtare.  
4.2. Nëse një NP nuk është e organizuar si Shoqëri Aksionare në datën e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, pronari(ët) janë të detyruar ta kryejnë këtë organizim brenda 
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njëqind e pesëdhjetë ditëve (150) ditëve pas kësaj date. Nëse pronari(ët) nuk e 
kryejnë organizimin brenda afatit të sipër cekur, Ministri është i autorizuar që ta 
kryejë organizimin në emër të tyre; në raste të këtilla Ministri do të jetë, në bazë 
të këtij ligji, përfaqësuesi ligjor i pronarëve dhe është i autorizuar të ndërmarrë 
të gjitha masat e nevojshme për kryerjen e organizimit. Nëse NP është NP 
Lokale, Ministri e ushtron këtë kompetencë vetëm pas konsultimit me Qeverinë 
dhe kryetarët e komunave përkatëse.  

4.3. Të gjitha interesat pronësore në një NP do të përfaqësohen me aksione dhe të 
gjitha këto aksione duhet të jenë të regjistruara.  

4.4. Njësia e Politikave dhe Monitorimit të NP në Ministri është kujdestari i të gjitha 
certifikatave fizike të cilat i përfaqësojnë aksionet në NP-të që janë në pronësi të 
Republikës së Kosovës ose një autoriteti publik.  

 
Neni 5 

Ushtrimi i të Drejtave të Aksionarit 
 
5.1. Qeveria ka kompetencën ekskluzive për ushtrimin e të drejtave të aksionarit të 

Republikës së Kosovës në NP-të Qendrore. Qeveria do të vendos mbi këto 
çështje me shumicë të thjeshtë votash. Me qëllim të përgatitjes së debatit në 
Qeveri, një komision i zgjedhur i Ministrave do të paraqesë propozime ose 
vërejtje mbi këto çështje. Aktet nënligjore të cilat do të miratohet në përputhje 
ne Nenin 42 do t’i përcaktojnë rregullat dhe procedurat e komisionit të zgjedhur. 
Komisioni i zgjedhur gjithnjë duhet të përfshijë Ministrin e Ekonomisë dhe 
Financave; Ministria e Energjisë dhe Minierave; Ministrin e Tregtisë dhe 
Industrisë; Ministrin e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit; dhe Ministrin 
e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Vendimet e Qeverisë do të zbatohen nga 
Ministri, i cili, për këtë qëllim, ka të drejtë të veprojë në emër të Republikës së 
Kosovës dhe duhet të veprojë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.  

5.2. Kur një komunë është aksionar në një NP Lokale, të drejtat e saj të aksionarit do 
të ushtrohet nga një Komision Komunal i Aksionarëve, i cili përbëhet nga (i) një 
anëtar i emëruar nga Kryetari i Komunës dhe (ii) dy anëtarë të tjerë të emëruar 
nga Kuvendi Komunal. Për këtë qëllim, Komisioni Komunal i Aksionarëve ka të 
drejtë të veprojë në emër të Komunës përkatëse dhe duhet të veprojë në 
përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Çdo Komision Komunal i 
Aksionarëve duhet, me shumicë të thjeshtë votash, të vendosë se si do t’i 
ushtrojë të drejtat e aksionarit të komunës në një çështje të caktuar. 

 
Neni 6 

Miratimi dhe Zbulimi i Politikës së Pronësisë 
 
6.1. Brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Qeveria do të 

përgatisë dhe nxjerrë një politike të pronësisë e cila i paraqet objektivat e 
përgjithshme të Republikës së Kosovës në lidhje me pronësinë e NP-ve 
Qendrore, duke përfshirë – nëse Qeveria dëshiron – udhëzimet e saj strategjike 
mbi zhvillimin e veprimtarisë afariste të këtyre NP-ve, dhe rolin e saj në 
qeverisjen korporative të NP-ve Qendrore. Kjo politikë e pronësisë duhet të jenë 
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të përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat tjera të aplikueshme ligjore 
në Kosovë. Kjo politikë e pronësisë po ashtu duhet të përmbajë dispozita të 
hollësishme mbi mënyrën e zbatimit të saj.  

6.2. Brenda njëqind e njëzet (120) ditëve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Komisioni 
Komunal i Aksionarëve i secilës komunë do të përgatisë dhe nxjerrë një politike 
të pronësisë e cila i paraqet objektivat e përgjithshme të komunës në lidhje me 
pronësinë e NP-ve Lokale si dhe rolin e saj në qeverisjen korporative të NP-ve 
Lokale. Kjo politikë e pronësisë duhet të jenë të përputhje me dispozitat e këtij 
ligji dhe dispozitat tjera të aplikueshme ligjore në Kosovë. Kjo politikë e 
pronësisë po ashtu duhet të përmbajë dispozita të hollësishme mbi mënyrën e 
zbatimit të saj. Nëse më shumë së një komunë posedon aksione në një NP 
lokale, Komisionet përkatëse Komunale të Aksionarëve do të bashkëpunojnë për 
përgatitjen e një politike të përbashkët të pronësisë. Në rast se marrëveshje nuk 
mund të arrihet në lidhje me një element përmbajtjesor të politikës së përbashkët 
të pronësisë, çështja do të vendoset me shumicën e votave të Komisioneve 
përkatëse Komunale të Aksionarëve. 

 
Neni 7 

Mbikëqyrja nga Aksionarët dhe Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve 
 
7.1. Aksionari(ët) e një NP do të ushtrojë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze 

të veprimtarisë së Bordit të Drejtorëve dhe Komisioneve të Auditimit të NP-së 
në fjalë.  

7.2. Nëse performanca e NP-së devijon nga caqet e përcaktuara në Planin e Biznesit 
të miratuar nga Bordi i Drejtorëve për vitin përkatës financiar, Aksionari(ët) do 
të kërkojnë nga Bordi i Drejtorëve që të përgatisë dhe t’u dorëzojë atyre një 
raport i cili i shpjegon arsyet për performancën e dobët, dhe Aksionari(ët) do të 
marrin të gjitha masat e duhura korrigjuese.  

7.3. Sido që të jetë, nëse një NP dështon në arritjen e caqeve të saj të performancës 
për dy vite financiare radhazi, personi(at) përgjegjës për ushtrimin e të drejtave 
përkatëse të aksionarit është i detyruar që të marrë parasysh shkarkimin dhe 
zëvendësimin e Bordit të Drejtorëve ose shumicës së anëtarëve të tij. Një veprim 
i këtillë mund të ndërmerret edhe në mungesë të provave bindëse të 
neglizhencës nga Bordi ose anëtarët përkatës të bordit, përveç nëse Aksionari(ët) 
konstatojnë se performanca e dobët ka ndodhur kryesisht për shkak të rrethanave 
ose ngjarjeve negative të paparashikueshme. Personat përgjegjës për ushtrimin e 
të drejtave përkatëse të Aksionarit do t’ia raportojnë çdo vendim të marrë në 
bazë të këtij Neni 7.3, dhe arsyet për marrjen e këtij vendimi: (i) Kuvendit, për 
NP-të Qendrore, ose (ii) Kuvendit përkatës Komunal, për NP-të Lokale.  

7.4. Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP do të shqyrtojë procesverbalet e cilës 
mbledhje të Bordeve të Drejtorëve dhe Komisioneve të Auditimit të NP-ve si 
dhe të gjitha dokumentet e dorëzuara. Kurdo që është e nevojshme, Njësia për 
Politikat dhe Monitorimin e NP do të kërkojë dorëzimin e të dhëna më specifike 
dhe po ashtu mund të kërkojë takim me Bordin e Drejtorëve. Kurdo që këto 
procesverbale, dokumente ose të dhëna shfaqin shqetësime lidhur me 
performancën e Bordit të Drejtorëve, menaxhmentit të NP-së ose vetë NP-së, 
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Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve do ta njoftojë Aksionarin(ët) 
përkatës mbi këto shqetësime.  

7.5. Komunikimi ndërmjet Aksionarit(ëve) ose Njësisë për Politikat dhe 
Monitorimin e NP-ve dhe Bordit të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit të 
një NP-je rregullisht do të kanalizohet përmes kryesuesit të, sipas rastit, Bordit 
të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit.  

7.6. Detyrimi për mbikëqyrje i themeluar me këtë nen nuk do të ushtrohet në një 
mënyrë që ndërhyn, ose ka për qëllim të ndërhyjë, me veprimtarinë ose 
pavarësinë e Bordit të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit të një NP.  

7.7. Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve do t’i mbajë sekret dhe nuk do t’i 
bëjë publike të gjitha të dhënat të cilat Bordi i Drejtorëve i përcakton si sekrete.  

 
Neni 8 

Raportimi para Publikut mbi Përformancën e Aksionarëve 
 
8.1. Qeveria i përgjigjet Kuvendit për mënyrën në të cilën ajo, Ministri dhe Njësia 

për Politikat dhe Monitorimin e NP i ushtrojë kompetencat dhe përgjegjësitë të 
cilat u janë dhënë me këtë ligj. Qeveria do t’i raportojë Kuvendit në bazë vjetore 
mbi performancën e këtyre autorizimeve dhe përgjegjësve si dhe mbi arritjen e 
objektivave të përcaktuara në politikën e pronësisë të përcaktuar në nenin 6.1 të 
këtij ligji. Qeveria do t’i sigurojë të dhëna kuantitative dhe të qëndrueshme 
publikut dhe Kuvendit mbi mënyrën e menaxhimit të NP-ve Qendrore në interes 
të Republikës së Kosovës.  

8.2. Çdo Komision Komunal i Aksionarëve i përgjigjet Kuvendit Komunal mbi 
mënyrën e ushtrimit të kompetencave dhe përgjegjësive të cilat u janë dhënë me 
këtë ligj. Komisioni Komunal i Aksionarëve do t’i raportojë Kuvendit Komunal 
në bazë vjetore mbi performancën e këtyre kompetencave dhe përgjegjësive, si 
dhe mbi arritjen e objektivave të përcaktuara në politikën e pronësisë të 
përcaktuar në nenin 6.2 të këtij ligji. Komisioni Komunal i Aksionarëve do t’i 
sigurojë të dhëna kuantitative dhe të qëndrueshme publikut dhe Kuvendit 
Komunal mbi mënyrën e menaxhimit të NP-së përkatëse Lokale në interes të 
Komunës ose Komunave përkatëse. 

 
Neni 9 

Shitja e Aksioneve 
 
9.1. Aksionet në një NP Qendrore mund të shiten lirisht nëse Qeveria miraton një 

vendim me shkrim me të cilin autorizohet një Komision Qeveritar për Privatizim 
për të vazhduar me tenderimin dhe shitjen e aksioneve, me kusht që ky vendim 
të miratohet me shumicë të thjeshtë votash nga Kuvendi i Kosovës. Pas 
miratimit të këtij vendimi nga Qeveria dhe Kuvendi, Komisioni Qeveritar për 
Privatizim është i autorizuar të kryejë një tender dhe t’i shesë aksionet në fjalë.  

9.2. Secili Komision Qeveritar për Privatizim përbëhet nga pesë anëtarë: (i) Ministri 
i Ekonomisë dhe Financave, i cili e kryeson komisionin, (ii) Ministri i Tregtisë 
dhe Industrisë, (iii) ministri i ministrisë e cila ka rolin udhëheqës të politik bërjes 
në sektorin në të cilin vepron NP Qendrore; dhe (iv) dy ministra të tjerë të 
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emëruar nga Qeveria. Qeveria është e detyruar të sigurojë që njëri nga ministrat 
në secilin Komision Qeveritar për Privatizim të jetë nga një komunitet jo-
shumicë.  

9.3. Komisioni Qeveritar për Privatizim do të mbështetet nga një sekretari e cila do 
të themelohet për këtë qëllim nga Ministri në kuadër të Njësisë për Politikat dhe 
Monitorimin e NP të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave; sekretaria do të 
përfshijë ose të përkrahet nga këshilltarë të jashtëm profesional të cilët 
Komisioni Qeveritar i Privatizimit i konsideron të nevojshëm.  

9.4. Tenderimi dhe shitja e aksioneve në një NP Qendrore do të realizohet nga 
Komisioni Qeveritar për Privatizim me procedurë të hapur, transparente dhe 
konkurruese. Kushtet e kësaj procedurë do të përgatiten nga komisioni përkatës 
për privatizim, i cili duhet – së paku – të sigurojë që tenderimi dhe shitja e 
këtyre aksioneve të jetë në përputhje me kushtet procedurale të parapara në 
Ligjin për Procedurën e Dhënies së Koncesioneve.  

 
Neni 10 

Financimi i Aksionarëve 
 
10.1. Aksionari nuk ka asnjë detyrim për financimin e NP-së; dhe Aksionari nuk do ta 

financojë NP-në përveç nëse shprehimisht autorizohet në bazë të një Ligji Vjetor 
për Ndarjet Buxhetore ose një ligji tjetër të miratuar nga Kuvendi i Kosovës; në 
raste të këtilla, financimi duhet të bëhet në përputhje me dispozitat e 
aplikueshme të atij ligji dhe të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë.  

10.2. Pa paragjykuar paragrafin më sipër, shprehimisht përcaktohet se fitimet ose 
burimet tjera financiare të një NP nuk do të transferohen, huazohen ose 
përndryshe të shfrytëzohen për subvencionimin ose sigurimin e çfarëdo lloji 
tjetër të përkrahjes financiare ose kapitale për një NP tjetër.  

 
Neni 11 

Themelimi i Ndërmarrjeve të reja Publike 
 
11.1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, çdo ndërmarrje e re publike mund të themelohet 

vetëm nëse kjo autorizohet me një vendim të Qeverisë.  
11.2. Përveç nëse shprehimisht përcaktohet ndryshe në ligjin e sipër cekur, ndërmarrja 

e re publike do të jetë NP Qendrore.  
 

KREU II 
Kushtet për Veprimtarinë e Ndërmarrjeve Publike 

 
Neni 12 

Detyrimet e Përgjithshme të NP dhe Drejtorëve të saj 
 
12.1. Ndërmarrja Publike e ushtron veprimtarinë me qëllim të rritjes afat-gjate të 

vlerës së ndërmarrjes dhe aksionarëve.  
12.2. Konform të drejtave dhe detyrimeve të tyre të themeluara me ligje të tjera, 
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drejtorët e Ndërmarrjes Publike duhet të veprojnë në përputhje me strategjitë 
afariste dhe financare të përshkruara në Planin e miratuar të Biznesit të NP-së.  

12.3. Pavarësisht nga të drejtat dhe detyrimet e aksionarëve të themeluara në ligje të 
tjera, drejtorët e Ndërmarrjes Publike duhet të sigurojnë që të gjithë aksionarët e 
saj të trajtohen në mënyrë të barabartë.  

12.4. Një drejtor është i detyruar që t’i kushtojë kohë të mjaftueshme ushtrimit të 
rregullt të detyrave të tij si drejtor, duke përfshirë kohën e pjesëmarrjes dhe 
përgatitjes për mbledhjet e Bordit.  

 
Neni 13 

Kushtet e Barabarta Ligjore 
 
13.1. Përveç nëse shprehimisht është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, të gjitha NP si 

dhe zyrtarët dhe drejtorët e tyre, pa asnjë përjashtim, i nënshtrohen ligjeve, 
rregulloreve dhe akteve nënligjore të cilat i rregullojnë shoqëritë tregtare në 
pronësi private. Pavarësisht nga sa u tha më sipër, shprehimisht përcaktohet se 
Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme ka kompetencën ekskluzive për të gjitha 
procedurat e paaftësisë paguese (insolvencës), likuidimit ose riorganizimit të një 
NP.  

13.2. Pa e paragjykuar paragrafin më sipër, shprehimisht përcaktohet se NP i 
nënshtrohen plotësisht të gjitha ligjeve të cilat themelojnë detyrime ose kushte të 
veçanta, duke përfshirë kushte rregullatore, për pjesëmarrësit në industrinë ose 
sektorin në të cilin NP ushtron veprimtarinë e saj afariste.  

13.3. Përveç nëse shprehimisht është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, të gjitha NP po 
ashtu i nënshtrohen dhe duhet të veprojnë në përputhje me të gjitha elementet e 
aplikueshme të ligjit të Kosovës të cilat themelojnë dispozita për rregullimin e 
ndërmarrjeve publike.  

 
Neni 14 

Raportimi Financiar 
 
14.1. NP duhet të veprojë në përputhje të plotë me të gjitha kushtet për raportim 

financiar dhe parimet e kontabilitetit për shoqëritë aksionare të përcaktuara në 
ligjin për shoqëritë tregtare.  

14.2. NP duhet të veprojë në përputhje të plotë me udhëzimet administrative të nxjerra 
nga Thesari për përgatitjen e raporteve financiare të cilat kërkohen nga Ligji për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  

14.3. Në përputhje parimet e kontabilitetit të përmendura në Nenin 14.1, llogaritë 
financiare të secilës NP duhet ti identifikojnë në mënyrë të veçantë të gjitha 
shpenzimet e bëra dhe të ardhurat e mbledhura gjatë ushtrimit të detyrimeve për 
shërbimin e publikut, nëse ka të tilla. Pas miratimit të deklaratave të saj vjetore 
financiare, NP duhet të përgatisë dhe publikojë në një faqe në internet me qasje 
publike një deklaratë gjithëpërfshirëse e cila e paraqet realizimin e qëllimeve të 
NP në relacion me caqet e përcaktuara në Planin e Biznesit.  
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KREU III 
Drejtorët e NP 

 
Neni 15 

Zgjedhja e Drejtorëve të NP Qendrore 
 
15.1. Bordi i Drejtorëve të një NP Qendrore do të përbëhet nga pesë (5) ose shtatë (7) 

drejtorë. Numri i drejtorëve të cilësdo NP të caktuar Qendrore do të mbetet i 
njëjtë me numrin e drejtorëve të NP-së në fjalë në datën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji; me kusht që, nëse, në këtë datë, NP qendrore ka tetë (8) ose më shumë 
drejtorë, atëherë numri i drejtorëve të saj do të jetë shtatë (7). Të gjithë drejtorët, 
përveç njërit, do të zgjidhen nga Qeveria; dhe secili drejtor i zgjedhur në këtë 
mënyrë shërben me mandat prej tri (3) viteve. Drejtori tjetër do të jetë KE i NP-
së dhe zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve të NP-së në përputhje me nenin 21 të këtij 
ligji. Gjatë zgjedhjes së drejtorëve të bordit të drejtorëve të një NP Qendrore, 
Qeveria mund të zgjedhë vetëm personat të cilët i janë rekomanduar Qeverisë 
nga Komisioni përkatës Rekomandues i themeluar në përputhje me paragrafin 2 
të këtij neni. Gjatë zgjedhjes së drejtorëve, Qeveria duhet të sigurojë që së paku 
dy (2) drejtorë të jenë ekspert, ose së paku të kenë njohuri adekuate, të 
kontabilitetit, siç kërkohet nga neni 17.4 të këtij ligji.  

15.2. Për çdo NP, Sekretari i Përhershëm do të emërojë një Komision Rekomandues 
prej shtatë (7) personave që të identifikojë dhe rekomandojë Qeverisë kandidatët 
për pozitën e drejtorit në bordin e NP-së përkatëse. Gjatë emërimit të anëtarëve 
të Komisionit Rekomandues, Sekretari i Përhershëm (i) duhet të emërojë vetëm 
shërbyes të lartë civil ose ekspertë të jashtëm me kualifikime të larta dhe me 
përvojë nga industria përkatëse, financa ose qeverisja korporative; (ii) nuk duhet 
të emërojë më shumë se një person nga një autoritet publik ose institucion i 
caktuar, (iii) nëse një ministri ka rol udhëheqës të politik bërjes në sektorin në të 
cilin NP ushtron veprimtarinë e saj, duhet të emërojë një person nga ajo ministri. 
Nëse i posedon kualifikimet e nevojshme, një person mund të shërbejë në më 
shumë se një Komision Rekomandues.  

15.3. Sekretari i Përhershëm do të përgatisë dhe shpallë rregullat të cilat duhet të 
zbatohen nga secili Komision Rekomandues, duke përfshirë rregullat për 
identifikimin dhe trajtimin e konfliktit të interesave si dhe rregullat për 
metodologjinë e vlerësimit të cilat duhet të përdoren gjatë vlerësimit të 
kandidatëve.  

15.4. Komisioni Rekomandues i rekomandon Qeverisë vetëm personat të cilët (i) i 
plotësojnë kushtet e përcaktuara në paragrafët 1-3 të nenit 17 dhe (ii) kanë dhënë 
deklaratën në betim të kërkuar sipas nenit 17.5 të këtij ligji. Çdo Komision 
Rekomandues gjithashtu duhet të sigurojë që një numër i përshtatshëm i 
kandidatëve të jenë ekspert, ose së paku adekuate, në kontabilitet, për t’i lejuar 
Qeverisë dhe Ministrit që të sigurojnë përputhjen me nenin 17.4 të këtij ligji. 

15.5. Çdo Komision Rekomandues duhet të sigurojë që secili person i cili kërkon të 
merret parasysh për një pozitë të drejtorit të marrë një rekomandim pozitiv ose 
negativ i cili (i) bazohet ekskluzivisht në kualifikimet, meritën dhe 
përshtatshmërinë e tij profesionale, (ii) epet vetëm pas kryerjes së një kërkimi 
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për kandidatë të kualifikuar përmes një konkurrimi të hapur, transparent dhe të 
shpallur publikisht, dhe (iii) epet vetëm pasi që secili anëtar i Komisionit 
Rekomandues të ketë dorëzuar një deklaratë nën betim në të cilën: (A) 
identifikohen, për aq sa ka njohuri anëtari, çfarëdo marrëdhënie familjare, 
personale ose afariste që anëtari në fjalë i ka me kandidatin përkatës, (B) 
identifikohet, për aq sa ka njohuri anëtari, çfarëdo konflikti i interesave i cili 
mund të ketë ndikuar, ose mund të duket se ka ndikuar, në vendimin e anëtarit 
dhe (C) konfirmohet se rekomandimi nuk është bazuar në çfarëdo mënyrë nga 
një marrëdhënie, konflikt i interesave ose ndikim i jashtë, pavarësisht nëse është 
zbuluar apo jo në deklaratën nën betim.  

15.6. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve në Komisionin Rekomandues nga 
kandidatët për drejtor do të jetë së paku tridhjetë (30) ditë kalendarike pas 
publikimit të shpalljes publike të kërkuar nga neni 15.5 i këtij ligji. Komisioni 
Rekomandues do t’i intervistojë dhe vlerësojë të gjithë kandidatët. Komisioni 
Rekomandues nuk do t’i marrë parasysh aplikacionet e dorëzuara pas afatit të 
fundit të përcaktuar në shpallje.  

15.7. Kurdo që është e mundshme, Komisioni Rekomandues do t’i rekomandojë 
Qeverisë një numër të kandidatëve të kualifikuar që është së paku pesë (5) më 
shumë se numri i pozitave për drejtor të zgjedhur në Bordin e Drejtorëve. 
Komisioni Rekomandues do ti sigurojë Qeverisë vlerësimin me shkrim të secilit 
kandidat të rekomanduar. Gjatë rekomandimit për Qeverinë, Komisioni 
Rekomandues duhet të marrë parasysh nevojën e NP-së që të ketë një Bord të 
Drejtorëve të përbërë nga anëtarë me talente dhe ekspertizë të kombinuar 
profesionale.  

15.8. Nëse një anëtar i një Bordi të NP nuk është në gjendje që ta përfundojë mandatin 
e tij/saj, pasardhësi do të zgjidhet nga Qeveria (i) nga lista e kandidatëve e cila e 
fundit i është propozuar nga Komisioni Rekomandues ose, (ii) nëse asnjë 
kandidat i këtillë nuk është në dispozicion, në përputhje me procedurën e 
përcaktuar më sipër. 

15.9. Një drejtor ekzistues i një NP Qendrore mund të rekomandohet nga Komisioni 
përkatës Rekomandues më shumë se një herë nëse ai nuk shkualifikohet për 
shkak të nenit 17.2(h) dhe nëse ai nuk do të bëhet i shkualifikuar për shkak të 
nenit 17.2(h) gjatë mandatit përkatës.  

15.10. Asnjë person nuk do të përpiqet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të ndikojë në një 
Komision Rekomandues gjatë ushtrimit të detyrave të tij për identifikimin dhe 
rekomandimin e kandidatëve.  

15.11. Qeveria ka autorizimin dhe përgjegjësinë që të caktojë njërin nga drejtorët e 
zgjedhur të NP-së Qendrore që të shërbejë si Kryesues i Bordit të Drejtorëve të 
NP-së përkatëse. Ministri ka autorizimin dhe përgjegjësinë që të caktojë një 
drejtor për të shërbyer si ushtrues detyre i Kryesuesit deri në kohën e caktimit të 
Kryesuesit nga Qeveria.  

15.12. Asnjë anëtar i Bordit të Drejtorëve të NP-së, përveç anëtarit i cili është KE i NP-
së nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. KE nuk mund të shërbejë si kryesues 
ose ushtrues i detyrës së kryesuesit në Bordin e Drejtorëve.  

15.13. Çdo person i cili konstatohet se me vetëdije ka dorëzuar një deklaratë të 
rrejshme ose mashtruese nën betim sipas paragrafit 5 të këtij neni, ose i cili 
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konstatohet se ka ndikuar ose është përpjekur të ndikojë në një Komision 
Rekomandues në kundërshtim me paragrafin 10 të këtij neni, konsiderohet të 
ketë kryer vepër penale dhe i nënshtrohet një gjobe prej 10,000 Euro. Nëse, 
personi në fjalë është shërbyes civil, Qeveria menjëherë do ta largojë atë nga 
shërbimi civil; nëse personi në fjalë është zyrtar i zgjedhur politik, Qeveria do 
t’ia raportojë shkeljen dhe emrin e zyrtarit Kuvendit.  

 
Neni 16 

Zgjedhja e Drejtorëve të NP Lokale 
 
16.1. Bordi i Drejtorëve të një NP Lokale do të përbëhet nga pesë (5) drejtorë.  
16.2. Katër (4) drejtorë zgjidhen në një mbledhje të aksionarëve në përputhje me 

Ligjin për Shoqëritë Tregtare; dhe secili ka mandat prej tri (3) viteve. Komisioni 
Komunal i Aksionarëve e përfaqëson komunën në këtë mbledhje dhe i ushtron të 
drejtat e votimit të komunës në përputhje me nenin 5.2 të këtij ligji. Drejtori 
tjetër është KE i NP-së i cili zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve të NP-së në 
përputhje me nenin 21 të këtij ligji.  

16.3. Nëse më shumë se një komunë posedon aksione në një NP Lokale: (i) secili 
Komision Komunal i Aksionarëve ka të drejtë të zgjedhë një drejtor; dhe (ii) 
drejtorët e mbetur të cilët duhet të zgjidhen nga aksionarët do të zgjidhen nga 
Komisionet përkatëse Komunale të Aksionarëve në përputhje me dispozitat e 
Ligjit për Shoqëritë Tregtare të cilat rregullojnë zgjedhjen e drejtorëve të një 
shoqërie aksionare.  

16.4. Gjatë zgjedhjes së drejtorëve, Komisioni(et) Komunale të Aksionarëve duhet të 
sigurojnë që së paku dy (2) drejtorë të zgjedhur të jenë ekspert, ose së paku të 
kenë njohuri adekuate, të kontabilitetit, siç kërkohet nga neni 17.4 të këtij ligji.  

16.5. Asnjë person nuk mund të propozohet ose të zgjidhet për një pozitë të drejtorit 
nëse nuk i përbush kushtet e kualifikimit, pavarësisë dhe të përshtatshmërisë 
profesionale të përcaktuara në paragrafët 1-3 të nenit 17 të këtij ligji. dhe nëse 
nuk e ka bërë betimin me shkrim të kërkuar sipas nenit 17.5 të këtij ligji. Secili 
Komision Komunal i Aksionarëve ka të drejtë të identifikojë dhe propozojë 
kandidatë të kualifikuar për zgjedhe në Bordin e Drejtorëve të NP Lokale; me 
kusht që, të gjithë personat e propozuar në këtë mënyrë ti përmbushin kushtet e 
sipër cekura të kualifikimit dhe përshtatshmërisë profesionale si dhe të kenë 
dhënë deklaratën në betim.  

16.6. Bordi i drejtorëve të një NP Lokale, menjëherë pas zgjedhje, do të zgjedhë 
njërin nga anëtarët e tij për të shërbyer si kryesues. Përveç anëtarit i cili shërben 
si KE i NP-së Lokale, asnjë anëtar i Bordit të Drejtorëve të një NP Lokale nuk 
do të ketë kompetenca ekzekutive. KE nuk mund të shërbejë si kryesues ose 
ushtrues detyre i kryesuesit të Bordit të Drejtorëve.  

 
Neni 17 

Kushtet e Kualifikimit dhe Përshtatshmërisë Profesionale 
 
17.1. Një person ka të drejtë të shërbejë si drejtor vetëm nëse i plotëson të gjitha 

kushtet më poshtë si dhe kushtet për pavarësi dhe përshtatshmëri profesionale të 
përcaktuara në paragrafët 2 dhe 3 të nenit 17 të këtij ligji: 
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a) nuk është dënuar ose vendosur nga një gjykatë kompetente, përveç nëse ky 
dënim ose vendim më pas është ndryshuar nga një gjykatë tjetër në bazë të 
ankesës, se ka kryer vepër penale ose civile vepër penale apo civile që 
përfshin përgënjeshtrimin, prezantimin e rrejshëm, korrupsionin, vjedhje, 
pastrimin e parave, përvetësimin, keqpërdorimin apo ndarjen e rrejshme të 
fondeve, ka qenë i përfshirë në mitosje apo ryshfet sipas ligjeve apo 
rregulloreve ne fuqi në Kosovë apo ndonjë vend tjetër, apo sipas traktateve 
ose konventave ndërkombëtare;  

b) nuk është vendosur nga një gjykatë ose organ apo organizatë përgjegjëse për 
zbatimin e kodit etik apo standardeve të sjelljes profesionale, përveç nëse ky 
dënim ose vendim më pas është ndryshuar nga një gjykatë ose organ tjetër 
në bazë të ankesës (i) se është angazhuar në sjellje jo-profesionale, (ii) se ka 
shkelur kodin etik apo standardet e sjelljes profesionale, (iii) se ka keq-
përvetësuar apo ka keqpërdorur paratë apo burimet publike, (iv) se 
keqpërdorur apo keq-përvetësuar informatat (të dhënat) e fituara gjatë 
shërbimit si zyrtar publik apo shërbyes civil, ose (v) se ka keqpërdorur 
postin publik ose postin në shërbimin civil për përfitime personale ose për 
përfitime apo përparësi të një të afërmi ose të njohuri; apo;  

c) nuk ka bërë përgënjeshtrime materiale nën çfarëdo dëshmie nën betim apo 
betimi tjetër, ose dokumenti të vulosur apo noterizuar; dhe  

d) nuk është shpallur i falimentuar gjatë dhjetë (10) viteve të kaluara;  
17.2. Të gjithë drejtorët përveç KE duhet të jenë të pavarur. Një person nuk konsiderohet i 

pavarur dhe nuk kualifikohet për zgjedhje si drejtor në një NP nëse: 
a) aktualisht është zyrtar ose menaxher i NP-së përkatëse ose cilësdo nga 

filialet e saj, ose ka shërbyer si zyrtar ose menaxher i NP-së përkatëse ose 
cilësdo nga filialet e saj brenda pesë (5) viteve të kaluara;  

b) aktualisht është punonjës i nivelit të lartë i NP-së përkatëse, ose ka shërbyer 
si punonjës i nivelit të lartë në NP-në përkatëse brenda tri (3) viteve të 
kaluara;  

c) aktualisht ka, ose gjatë tri viteve të kaluara ka pasur, çfarëdo marrëdhënie 
materiale afariste (përveç si konsumator individual i shërbimeve të NP-së) 
me NP-në përkatëse ose cilëndo nga filialet e saj, qoftë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë;  

d) është aksionar, drejtor, zyrtar ose punonjës i lartë në një shoqëri tregtare ose 
person tjetër juridik i cili ka marrëdhënie materiale afariste me NP-në 
përkatëse ose cilëndo nga filialet e saj;  

e) pranon, ose ka pranuar brenda tri (3) viteve të kaluara, kompensim shtesë 
nga NP përkatëse ose cilado nga filialet e saj (përveç honorarit të Drejtorit 
ose kompensimit stimulues të përcaktuar në nenin 20.1, ose është anëtar në 
skemën pensionale të NP-së përkatëse ose cilësdo nga filialet e saj;  

f) mban drejtorësi të ndërsjellë ose ka lidhje të konsiderueshme me drejtorët e tjerë 
të NP-së përkatëse përmes përfshirjes në shoqëri tjera tregtare ose organe;  

g) përfaqëson në aksionar i cili posedon dhjetë përqind (10%) të aksioneve 
votuese në NP-në përkatëse;  

h) ka shërbyes në Bordin e Drejtorëve të NP-së përkatëse më shumë se nëntë 
(9) vite nga data e zgjedhjes së parë të tij/saj;  
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i) është i afërm i shkallës së tretë (siç është konstatuar në përputhje me 
përkufizimin e “Interesit Financiar” në nenin 2 të këtij ligji) i cilitdo person 
që i takon cilësdo nga kategoritë më sipër përveç personit të përcaktuar në 
pikën (b); ose  

j) është ose (i) punonjës, zyrtar, drejtor ose aksionari, ose ka një Interes 
Financiar në, një shoqëri tregtare të pa-listuar dhe që konkurron me 
Ndërmarrjen, ose (ii) menaxher i lartë, zyrtar, drejtor ose aksionar (i cili 
posedon më shumë se dy përqind (2%) të të drejtave të votimit) i, ose ka një 
Interes të konsiderueshëm Financiar në, cilëndo nga shoqëritë tregtare të 
listuara që konkurrojnë me Ndërmarrjen; dhe  

k) është ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës 36 muajsh para datës së aplikimit 
ka qenë (i) zyrtar i zgjedhur publik, (ii) i emëruar politik ose (iii) bartës i një 
posti udhëheqës ose vendimmarrës në një parti politike;  

l) ka çfarëdo konflikti të interesave që për nga natyra, do të shkaktonte që ky 
person të mos jetë në gjendje që në mënyrë rutinore, me besnikëri, në 
mënyrë të pavarur dhe objektive t’i përmbushë detyrat e tij fiduciare ndaj 
Aksionarëve dhe NP-së.  

17.3. Çdo person i cili dëshiron të merret parasysh për një pozitë të drejtorit duhet që 
po ashtu t’i përmbushe edhe kushtet e përshtatshmërisë profesionale në vijim: 
a) duhet të jetë person që ka integritet të njohur, duke marrë parasysh, ndër 

tjera, çfarëdo shkelje materiale të detyrave fiduciare që mund të ketë bërë ky 
person ndaj cilitdo person tjetër;  

b) duhet ose (i) të ketë së paku pesë (5) vite përvojë – së paku në një nivel të 
lartë të menaxhmentit – në fushën e administrimit të biznesit, financave 
korporative, financa, menaxhim i thesari, banka, konsulencë në biznes ose 
industri ose nga një fushë tjetër e shkencës ose njohurisë e cila ka të bëjë me 
veprimtarinë afariste të NP-së; ose (ii) për së paku pesë (5) vite, të ketë qenë 
kontabilist publik, jurist i kualifikuar, ose anëtar i kualifikuar i një 
profesioni tjetër i cili ndërlidhet ngushtë me veprimtarinë afariste të NP-së.  

17.4. Çdo Bord i Drejtorëve i një NP duhet të ketë së paku dy (2) drejtorë të cilët janë 
ekspert, ose së paku të kenë njohuri adekuate, në kontabilitet.  

17.5. Çdo person i cili mban ose aplikon për një pozitë të drejtorit duhet të japë një 
deklaratë nën betim në të cilën deklaron se ai/ajo i përmbush kushtet e 
kualifikimit, pavarësisë dhe ato të përshtatshmërisë profesionale sipas 
paragrafëve 1-3 të këtij neni. Çdo përgënjeshtrim material – qoftë i qëllimshëm 
ose nga neglizhenca – ose ndryshim material nga informatat e dhëna në 
deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në shkualifikimin e menjëhershëm dhe, 
nëse është e aplikueshme, largimin e personit.  

17.6. Të gjithë drejtorët e NP do të kërkohen që, një herë në vit, të vijojnë një kurs të 
trajnimit në fushën e qeverisjes korporative. Njësia për Politikat dhe 
Monitorimin e NP është përgjegjëse për organizimin e këtij kursi dhe për të 
siguruar që secili Drejtor i NP-së t’i plotësojë kërkesat e paragrafit 6 të këtij 
neni. Nëse një Drejtor nuk i plotëson këto kërkesa, Njësia për Politikat dhe 
Monitorimin e NP e njofton Qeverinë mbi këtë dhe drejtori përkatës nuk do të 
ketë të drejtë për riemërim pas përfundimit të mandatit të tij/saj.  
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Neni 18 
Mbikëqyrja nga Bordi i Drejtorëve 

 
18.1. Bordi i Drejtorëve të NP-së do të ushtrojë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe 

rigoroze, në veçanti, të veprimtarisë së zyrtarëve të NP-së.  
18.2. Nëse përformanca e NP-së devijon nga caqet e përcaktuara në Planin e Biznesit 

për vitin përkatës financiar, Bordi i Drejtorëve do të kërkojë një raport nga KE i 
shpjegon arsyet për përformancën e dobët, dhe do të marrë të gjitha masat e 
duhura korrigjuese.  

18.3. Sido që të jetë, nëse NP dështon në arritjen e caqeve të saj të përformancës për 
dy vite financiare radhazi, Bordi i Drejtorëve është i detyruar të marrë parasysh 
shkarkimin dhe zëvendësimin e KE-së. Ky veprim mund të ndërmerret edhe në 
mungesë të provave bindëse të neglizhencës, përveç nëse Bordi i Drejtorëve 
konstaton se përformanca e dobët ka ndodhur kryesisht për shkak të rrethanave 
ose ngjarjeve negative të paparashikueshme. Bordi i Drejtorëve do t’ia 
raportojnë çdo vendim të marrë në bazë të këtij Neni 18.3, dhe arsyet për 
marrjen e këtij vendimi: (i) Qeverisë, për NP-të Qendrore, ose (ii) Kuvendit(eve) 
përkatës Komunal, për NP-të Lokale.  

 
Neni 19 

Zbatimi i Detyrave të Besuara (Fiduciare) të Drejtorëve 
 
19.1. Kurdo që ka informata të besueshme se Bordi i Drejtorëve ose një drejtor 

individual i NP-së ka vepruar në kundërshtim me detyrat e tyre fiduciare, 
Aksionari(ët) do të zhvillojnë një hetim të hollësishëm dhe pa vonesë.  

19.2. Nëse Aksionari(ët) konstatojnë se shkelja në fakt ka ndodhur, Aksionari(ët) (i) 
menjëherë do ta shkarkojë dhe zëvendësojë drejtorin ose drejtorët përgjegjës dhe 
(ii) NP menjëherë duhet të kërkojë masa ligjore kundër drejtorëve të cilët kanë 
bërë shkeljen kurdo që provat në dispozicion me arsye supozohet se janë të 
mjaftueshme për ngritjen e suksesshme të një padie për kompensimin e dëmeve 
që i janë shkaktuar NP-së nga shkelja; megjithatë, NP nuk është e detyruar që të 
paraqesë padi kundër drejtorit(ëve) të cilët kanë bërë shkeljen nëse me arsye ka 
gjasa se shuma e kompensimit e cila mund të fitohet do të jetë më e ulët se 
shpenzimet të cilat me arsye pritet se do t’i ketë NP-ja gjatë zhvillimit të 
procedurës gjyqësore.  

19.3. Nëse Aksionari(ët) kanë arsye për të besuar se ka mundësi që një drejtor të ketë 
bërë shkeljen e detyrave fiduciare, ata menjëherë do ta shkarkojnë dhe 
zëvendësojnë drejtorin ose drejtorët të cilët me arsye besohet se kanë bërë 
shkeljen e detyrave të tyre fiduciare, edhe në mungesë të provave të qarta, 
pavarësisht nga rreziku që mund të paraqesë për NP-në ngritja e një padie nga 
ana e drejtorit/ëve të shkarkuar.  

 
Neni 20 

Kompensimi i Drejtorëve të NP 
 
20.1. Drejtorëve do t’u paguhet një honorar themelor, i cili përcaktohet në përputhje 

me Nenin 20.2, për kohën e shpenzuar në mbledhjet e Bordit. Drejtorëve po 
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ashtu do t’u paguhet një kompensim për stimulimin e efektshmërisë në përputhje 
me deklaratën për politikën e kompensimin e cila përgatitet dhe zbulohet nga 
Komisioni i Auditimit i Bordit të Drejtorëve në përputhje me paragrafin 4 të 
këtij neni.  

20.2. Honorari themelor për drejtorët e NP do të përcaktohet (i) me një vendim me 
shkrim të Qeverisë së Kosovës për NP Qendrore, dhe (ii) me një vendim të 
Komisionit(eve) përkatës Komunal të Aksionarëve, për NP Lokale. Honorari 
themelor për drejtorët e një NP Lokale nuk do të jetë më i lartë se kompensimi i 
caktuar nga Qeveria për drejtorët e një NP Qendrore. Nëse një NP Lokale është 
në pronësi të më shumë se një komune, vendimi për shkallën e honorarit 
themelor të drejtorëve do të jetë subjekt i votimit nga Komisionet Komunale të 
Aksionarëve, me ç’rast secili komision do të ketë të drejtë të hedhë numrin e 
votave që është i barabartë me aksionet në pronësi të komunës përkatëse.  

20.3. Shkalla e honorarit themelor do të caktohet në një nivel i cili pritet të tërheqë 
aplikacione nga persona kompetent (i) të cilët i plotësojë kushtet e përcaktuara 
në paragrafët 1-4 të nenit 17 të këtij ligji, dhe (ii) të cilët në masë të arsyeshme 
pritet se do t’i ushtrojnë në mënyrë profesionale dhe të përgjegjshme detyrat e 
drejtorit të përcaktuara në këtë ligj dhe në Ligjin për Shoqëritë Tregtare.  

20.4. Komisioni i Auditimit do të përgatisë dhe të zbulojë në mënyrë publike një 
deklaratë për politikën e kompensimit për drejtorët dhe zyrtarët e NP-së.  

20.5. Kjo deklaratë për politikën e kompensimit duhet, ndër tjera (i) të përcaktojë 
raportin ndërmjet kompensimit, posaçërisht kompensimit për stimulimin e 
efektshmërisë, dhe përformancës si dhe duhet të përfshijë standarde të matshme 
të cilat vënë theksin mbi interesat afatgjate të NP-së dhe jo ato afatshkurtre; 
(ii)_të përfshijë pagesat (nëse ka), Të cilat do të bëhen në rast të ndërprerjes së 
kontratës së një zyrtari; dhe kontratat e punësimit të të gjithë zyrtarëve duhet t’i 
pasqyrojë dhe përfshijnë dispozitat përkatëse të kësaj politike të kompensimit, 
(iii) ta kufizojë kompensimin për stimulimin e përformancës vjetore (nëse ka) e 
cila u paguhet drejtorëve, në një shumë e cila nuk është më e lartë se shuma e 
përgjithshme vjetore e honorarit themelor të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij 
neni, dhe (iv) nëse në kuadër të politikës së kompensimit po ashtu është paraparë 
kompensimi për stimulimin e përformancës së KE-së në lidhje me ushtrimin e 
detyrave të tij si zyrtar, atëherë nuk duhet të lejojë që KE po ashtu të marrë pjesë 
në kompensimin për stimulimin e përformancës e cila u paguhet drejtorëve.  

20.6. NP është përgjegjëse për pagimin e të gjithë kompensimit për drejtorët e saj. 
Drejtorët e NP nuk do të marrin asnjë kompensim ose përfitim tjetër nga NP.  

 
KREU IV 

Zyrtarëve e NP-ve 
 

Neni 21 
Zgjedhja dhe Emërimi i Zyrtarëve të NP 

 
21.1. Zyrtarët e NP emërohen nga Bordi i Drejtorëve të NP. Zyrtarët shërbejnë për 

Bordin dhe Bordi mundet në çdo kohë dhe me shumicë votash ta ndërpresë 
kontratën e tyre me ose pa deklarimin e arsyes. Pavarësisht nga sa u tha më 
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sipër, Komisioni i Auditimit ka kompetencën ekskluzive për emërimin dhe 
shkarkimin e Zyrtarin për Auditim të Brendshëm, i cili shërben për Komisionin 
e Auditimit, i cili mundet, në çdo kohë dhe me shumicë votash, ta ndërpresë 
kontratën e këtij zyrtari me ose pa deklarimin e arsyes. Ky Nen 21.1 mbizotëron 
mbi çdo dispozitë kontraktuese të themeluar me kontratë ose ligj, dhe do të 
pasqyrohet në Rregulloren e NP-së.  

21.2. Rregulloret e miratuara nga Bordi i Drejtorëve sipas Neni 34, ndër tjera, do të 
përcaktojnë titullin, detyrat dhe përgjegjësitë e cilit zyrtar të NP-së.  

21.3. Secila NP do të ketë këta katër zyrtarë në vijim: (i) Kryeshefin Ekzekutiv, (ii) 
Zyrtarin Kryesor Financiar dhe të Thesarit, (iii) Këshilltarin e 
Përgjithshëm/Sekretarit e Korporativ dhe (iv) një Zyrtar për Auditim të 
Brendshëm. Nëse është e nevojshme për shkak të madhësisë dhe/ose 
llojllojshmërisë së veprimtarive, NP mundet – nëse vendoset nga Bordi i 
Drejtorëve dhe përcaktohet në Rregullore – që po ashtu të ketë një ose dy poste 
të Zëvendës Kryetarit.  

21.4. Për përzgjedhjen së personave për emërim si zyrtarë të NP-së, Bordi i 
Drejtorëve duhet të kryejë një procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese 
e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhet ekskluzivisht në bazë të 
meritës. Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të gjithë personat e emëruar si 
zyrtarë të jenë person me integritet të njohur të cilët (i) i plotësojë kushtet e 
kualifikimit sipas Nenit 17.1, (ii) i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 
17.2, pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) dhe (iii) kanë përvojën e nevojshme 
profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë; me kusht që (i) 
Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit të posedojë diplomë universitare dhe 
përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e financave dhe/ose 
kontabilitetit; (ii) Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës të posedojë 
diplomë universitare në ligj dhe përvojë të konsiderueshme profesionale nga 
fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare; dhe (iii) 
Zyrtari për Auditim të Brendshëm të jetë person ekspert në kontabilitet. 

 
Neni 22 

Kompensimi i Zyrtarëve të NP 
 
22.1. Kompensimi dhe përfitimet e zyrtarëve të NP do të përcaktohen nga Bordi i 

Drejtorëve të NP-së në përputhje me deklaratën për politikën e kompensimit të 
NP-së të përgatitur dhe të zbuluar nga Komisioni i Auditimit sipas nenit 20.4 të 
këtij ligji.  

22.2. Shkalla e kompensimit dhe përfitimet e zyrtarëve të NP do të caktohet në një 
nivel i cili pritet të tërheqë aplikacione nga persona kompetent të cilët në masë të 
arsyeshme pritet se do ti ushtrojnë në mënyrë profesionale, të përgjegjshme dhe 
me orar të plotë detyrat e pozitës përkatëse. Nivele të ndryshme të kompensimit 
dhe përfitimeve mund të përcaktohen për secilën pozitë të zyrtarit brenda secilës 
NP të caktuar. Gjatë përcaktimit të nivelit të kompensimit dhe përfitimeve për 
një pozitë të zyrtarit të NP, do të merren parasysh detyruar e pozitës përkatësi si 
dhe madhësia, natyra dhe kompleksiteti i veprimtarisë së NP-së përkatëse.  

22.3. NP është përgjegjësi për pagimin e kompensimit dhe sigurimin e përfitimeve 
tjera për zyrtarët e saj.  
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Neni 23 
Zbatimi i Detyrave Fiduciare të Zyrtarëve 

 
23.1. Kurdo që ka informata të besueshme se cilido nga zyrtarët (duke përjashtuar 

Zyrtarin e Auditimit të Brendshëm, i cili i nënshtrohet ekskluzivisht autoritetit të 
Komisionit të Auditimit) ka vepruar në kundërshtim me detyrat e tyre fiduciare, 
Bordi i Drejtorëve do të zhvillojnë një hetim të hollësishëm dhe pa vonesë.  

23.2. Nëse Bordi i Drejtorëve konstaton se një zyrtar ka bërë shkeljen e cilësdo nga 
detyrat e tij fiduciare, Bordi i Drejtorëve (i) menjëherë do ta shkarkojë dhe 
zëvendësojë këtë zyrtar, dhe (ii) NP është e detyruar që menjëherë do të kërkojë 
marrjen e masave ligjore kundër këtij zyrtari, kurdo që provat në dispozicion me 
arsye konsiderohet se janë të mjaftueshme për ngritjen e suksesshme të një padie 
për kompensimin e dëmeve që i janë shkaktuar NP-së nga shkelja; megjithatë, 
NP nuk është e detyruar që të paraqesë padi kundër zyrtarit në fjalë nëse me 
arsye ka gjasa se shuma e kompensimit e cila mund të fitohet do të jetë më e ulët 
se shpenzimet të cilat me arsye pritet se do t’i ketë NP-ja gjatë zhvillimit të 
procedurës gjyqësore.  

 
KREU V 

Komisioni i Auditimit 
 

Neni 24 
Komisioni i Auditimit 

 
24.1. Çdo Komision i Auditimit do të përbëhet nga tre (3) drejtorë të zgjedhur. 

Komisioni i Auditimit caktohet nga Aksionari(ët). Së paku dy (2) anëtarë të 
caktuar në këtë mënyrë duhet të jenë drejtorë të cilët janë ekspert, ose së paku 
kanë njohuri adekuate në kontabilitet. Anëtari i tretë do të jetë një drejtor tjetër, 
përveç KE-së ose kryesuesit.  

24.2. Komisioni i auditimit do të vërtetojë nëse veprimtaria dhe punët e NP-së janë 
duke u ushtruar në mënyrë të ligjshme, të përgjegjshme, dhe ekskluzivisht në 
interes të Aksionarit(ëve).  

24.3. Komisioni i Auditimit do ta caktojë kryesuesit e vet.  
 

Neni 25 
Funksionet dhe Kompetencat e Komisionit të Auditimit 

 
25.1. Kompetencat e Komisionit të Auditimit janë ekskluzive.  
25.2. Komisioni i Auditimit, me përgjegjësi kolektive:  

a) do t’i përmbahet Statutit dhe Rregulloreve të NP-së;  
b) do t’i shqyrtojë planet afat-gjate strategjike, të investimeve dhe financiare të 

NP-së – së bashku me çfarëdo ndryshim plotësime të tyre – si dhe planin 
vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor para miratimit të tyre nga Bordi i 
Drejtorëve në tërësi, si dhe t’i sigurojë këtij të fundit të gjitha vërejtjet ose 
kundërshtimet të cilat i konsideron të nevojshme;  

c) para miratimit nga Bordi i Drejtorëve (i) do të shqyrtojë pasqyrën vjetore të 
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bilancit si dhe deklaratën e fitimeve dhe humbjeve të NP-së si dhe cilat do 
deklarata tjera financiare që kërkohen me ligj, si dhe raportin vjetor mbi 
menaxhimin, politikën afariste dhe financiare dhe gjendjen industriale të 
NP-së; dhe (ii) do t’i dorëzojë Bordit të Drejtorëve një raport mbi 
përshtatshmërinë, saktësinë, vërtetësinë dhe përputhjen me ligjin të këtyre 
dokumenteve;  

d) rregullisht do të shqyrtojë gjendjen financiare të NP-së dhe kushtet e saj të 
planifikuara financiare, si dhe do t’i sigurojë Bordit të Drejtorëve çfarëdo 
vërejtje ose sugjerime të cilat i konsideron të nevojshme;  

e) rregullisht do të verifikojë përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të 
kontrolleve të brendshme (duke përfshirë ato financiare), si dhe t’i sigurojë 
Bordit të Drejtorëve çfarëdo vërejtje ose sugjerime të cilat i konsideron të 
nevojshme;  

f) rregullisht do të verifikojë përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të 
sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim që të sigurojnë se librat 
dhe dokumentacioni i NP-së, duke përfshirë dokumentacionin financiar, 
mbahen në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe me ligjin, dhe që 
projekt-deklaratat vjetore financiare të përgatiten në mënyrë të rregullt, dhe 
t’i sigurojë Bordit të Drejtorëve çfarëdo vërejtje ose sugjerime të cilat i 
konsideron të nevojshme;  

g) rregullisht do të verifikojë përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të 
sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim të garantojnë zbatimin 
nga NP të të gjitha ligjeve të aplikueshme në Kosovë gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë dhe punëve të saj, dhe t’i sigurojë Bordit të Drejtorëve çfarëdo 
vërejtje ose sugjerime të cilat i konsideron të nevojshme;  

h) do të emërojë, shkarkojë dhe zëvendësojë Zyrtarin e Auditimit të 
Brendshëm si dhe të përcaktojë kompensimin dhe përfitimet e tij/saj, 
përcaktim ky që duhet të pasqyrohet në deklaratën e politikës së 
kompensimit të kërkuar sipas Nenit 20.4;  

i) do të sigurojë që zyra e auditimit të brendshëm të organizohet dhe të pajiset 
me personel në mënyrë të rregullt dhe adekuate, dhe rregullisht do të 
verifikojë përshtatshmërinë dhe funskionimin e rregullt të kësaj zyre si dhe 
do të ushtrojë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi Zyrtarin e 
Auditimit të Brendshëm dhe zyrën e auditimit të brendshëm;  

j) do t’i shqyrtojë të gjitha Transaksionet me Palët e Ndërlidhura, t’i autorizojë 
ato të cilat janë të arsyeshme dhe kushtet e të cilave janë të drejta për NP-në 
ose, nëse aplikohen kufizimet e përcaktuara në Nenin 36.1, ta këshillojë 
Aksionarin(ët) mbi arsyeshmërinë dhe drejtësinë e tyre;  

k) do t’i mbajë sekret në mënyrë rigoroze të gjitha raportet jo-anonime të cilat 
paraqiten nga një punonjës dhe që kanë të bëjnë me pohime për keq bërje 
nga një drejtor, zyrtar ose punonjës tjetër i NP-së; do të mbrojë identitetin e 
cilitdo person i cili mund t’i nënshtrohet ndëshkimit si rezultat i paraqitjes 
së një raporti të kësaj natyre; dhe – gjatë mbrojtjes së çfarëdo informatave 
përkatëse sekrete – shkurtimisht ta informojë punonjësin i cili ka paraqitur 
raportin e lartë përmendur mbi përfundimet e hetimit i cili është iniciuar si 
rezultat i paraqitjes së raportit nga ana e tij; dhe  
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l) kur është e nevojshme, do t’i propozojë Bordit të Drejtorëve masa të cilat 
mund të jenë të nevojshme për zbatimin e detyrave fiduciare të Zyrtarit për 
Auditim të Brendshëm.  

 
Neni 26 

Kompetencat e Komisionit të Auditimit 
 
Komisioni i Auditimit është i autorizuar që: 

a) t’a udhëzojë Zyrtarin për Auditim të Brendshëm që të kryejë detyra dhe 
veprime të cilat janë në kuadër të kompetencave të Komisionit të Auditimit;  

b) të marrë çfarëdo informata lidhur me veprimtarinë dhe punët e NP-së nga 
cilido zyrtar ose punonjës i NP-së;  

c) të kërkojë këshilla nga profesionistë të pavarur, të prokuruar në përputhje 
me Ligjin për Prokurimin Publik, kurdo që një çështje me arsye kërkon 
pavarësinë e këtyre këshilltarëve nga zyrtarët ose menaxherët e lartë të NP-
së;  

d) të kërkojë mbajtjen e një mbledhje të Bordit të Drejtorëve, dhe të tregojë 
agjendën e kësaj mbledhje;  

e) t’ua parashtrojë çfarëdo çështje që ka të bëjë me NP-në gjykatave ose 
organeve kompetente për zbatimin e ligjit;  

f) të mbajë sekret nga Bordi i Drejtorëve çfarëdo informata lidhur me 
aktivitetet e tij për të cilat me arsye nevojitet mbajtja e sekretit deri në 
përmbylljen e atij aktiviteti.  

 
Neni 27 

Mbledhjet 
 
Rregulloret do të përcaktojnë procedurat e Komisionit të Auditimit në një mënyrë që 
siguron pavarësinë e Komisionit si dhe ushtrimin efikas dhe me kohë të funksioneve 
dhe kompetencave të cilat i janë dhënë me këtë ligj. 
 

KREU VI 
Dispozitat e tjera 

 
Neni 28 

Vlerësimi i Efektshmërisë së Bordit të Drejtorëve 
 
28.1. Bordi i Drejtorëve të NP po ashtu në bazë vjetore do të bëjë një vlerësim 

sistematik të përformancës së vet. Kryesuesi është kryesisht përgjegjës për të 
siguruar kryerjen e rregullt dhe me kohë të vlerësimit. Vlerësimi do të analizojë 
përformancën përgjithshme të bordit si dhe efektshmërinë dhe kontributin e 
anëtarëve individual të bordit. Vlerësimi po ashtu, ndër tjera, do të vlerësojë 
llojllojshmërinë e aftësive dhe përvojës si dhe kualifikimet tjera profesionale me 
qëllim të vlerësimit të efektshmërisë së Bordit në tërësi dhe komisioneve të tij. 
Gjatë kryerjes së këtij vlerësimi, bordi mund të kërkojë këshilla nga ekspertë të 
jashtëm dhe të pavarur si dhe nga përfaqësuesit e Aksionarit(ëve).  
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28.2. Bordi duhet të sigurojë që rezultatet e vlerësimit të realizuar sipas paragrafit 1 të 
këtij neni të përmblidhen në një raport me shkrim i cili i dërgohet (i) Ministrit 
dhe Qeverisë së Kosovës për NP Qendrore, dhe (ii) anëtarëve të Komisionit(eve) 
Komunal të Aksionarëve për NP Lokale.  

28.3. Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP, në bazë vjetorë, do të vlerësojë 
efektshmërinë e drejtorëve të secilës NP. Të gjithë zyrtarët dhe drejtorët e NP-së 
përkatëse duhet të bashkëpunojnë plotësisht me Njësinë për Politikat dhe 
Monitorimin e NP gjatë kryerjes së këtij vlerësimi. Në përputhje me Ligjin për 
Prokurim Publik, Njësia për Monitorimin e NP mund të angazhojë një ose më 
shumë këshilltarë profesional ose kompani të këshillimit për të ndihmuar në 
kryerjen e këtij vlerësimi. Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve do ta 
publikojë këtë vlerësim vjetor në faqen e saj në internet.  

 
Neni 29 

Raportet mbi Përmbushjen e Nevojave të Klientëve 
 
Nën përgjegjësinë e KE-së, NP rregullisht do të testojë kënaqësinë e konsumatorëve me 
shërbimet të cilat i ofron. Ndërmarrja do të miratojë procedurat përkatëse dhe do të 
nxjerrë një raport të thjeshtë i cili paraqet nivelin e kënaqësisë së konsumatore si dhe 
vërejtjet e KE-së lidhur me çdo ndryshim të këtij niveli. Ky raport i dorëzohet (i) Njësisë 
për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve, e cila e publikon atë në faqen e saj në internet dhe 
(ii) sipas rastit, Qeverisë ose Komisionit(eve) përkatës Komunal të Aksionarëve. 
 

Neni 30 
Plani i Biznesit 

 
30.1. Deri me 31 tetor të çdo viti kalendarik, zyrtarët e secilës NP duhet të përgatisin 

Planin e Biznesit për vitin e ardhshëm kalendarik. Ky plan duhet që së pari ti 
dorëzohet për miratim Bordit të Drejtorëve. Pas miratimit, Plani Afarist i 
dorëzohet, për qëllime të informimit vetëm, sipas rastit, Ministrit dhe Qeverisë 
ose Komisionit(eve) përkatëse Komunale të Aksionarëve. Plani Afarist duhet të 
analizojë së paku, si vijon: 
a) një përshkrim të synimeve afariste dhe financiare të cilat synohen të arrihen 

nga NP si dhe orarin për realizimin e tyre;  
b) mënyrat e zgjedhura për arritjen e këtyre synimeve;  
c) përcaktimin e shpenzimeve të përgjithshme për ushtrimin e veprimtarisë si 

dhe mënyrës për financimin e shpenzimeve;  
d) veprimet të cilat duhet të ndërmerren për arritjen e synimeve; dhe  
e) detyrimet e NP karshi konsumatorëve dhe publikut. 

30.2. Të gjitha Planet e Biznesit janë dokumente publike. Megjithatë, nëse NP ushtron 
veprimtarinë një një treg i cili aktualisht karakterizohet me konkurrencë të lartë 
ose që me arsye pritet se do të karakterizohet me konkurrencë të lartë gjatë 24 
muajve të ardhshëm, të gjitha të dhënat në Planin e Biznesit të cilat, nëse do të 
bëheshin publike, me arsye pritet se do të ndikojnë negativisht në pozitën 
konkurruese të NP-së në treg, do të mbahen të fshehta dhe nuk do të bëhen 
publike. Në raste të këtilla, NP duhet të përgatisë versionin publik të Planit të 
Biznesit i cili nuk i përmban të dhënat e lartpërmendura. 
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Neni 31 
Raportet Vjetore dhe Tremujore 

 
31.1. Brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së 

do të përgatisin dhe dorëzojnë në Bordin e Drejtorëve një raport për tremujorin e 
sapo përfunduar (“tremujori përkatës”) i cili përmban si vijon: 
a) një pasqyrë të strukturës organizative të NP, duke përfshirë të gjitha 

ndryshimet e konsiderueshme që janë bërë gjatë tremujorit përkatës;  
b) një shqyrtim të përformancës afariste dhe financiare gjatë tremujorit 

përkatës;  
c) një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të 

pambaruar ose të kërcënuara, ose që mund të përfshijnë NP-në;  
d) një përshkrim të procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të cila NP pritet t’i 

iniciojë gjatë tremujorit aktual;  
e) transaksionet e konsiderueshme që përfshijnë NP ose njësitë e saj ndihmëse; 

dhe  
f) sugjerime dhe propozime për ndryshime të cila me arsye pritet që ta rrisin 

përformancën e NP-së.  
31.2. Brenda 30 ditëve pas pranimit të raportit tremujor, Bordi i Drejtorëve të NP do 

ta shqyrtojë, ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta miratojë dhe dorëzojë, 
secilin raport të këtillë tremujor, sipas rastit, Ministrit dhe Qeverisë ose 
Komisionit(eve) Komunal të Aksionarëve.  

31.3. Brenda 45 ditëve pas përfundimit të çdo viti kalendarik, Zyrtarët e NP-së, në 
përputhje me Nenin 14.1, do të përgatisin dhe dorëzojnë Bordit të Drejtorëve të 
NP-së, një raport vjetor për vitin kalendarik të sapo përfunduar, në të cilin 
përshkruhen veprimet e marra, rezultatet financiare të arritura si dhe 
efektshmeria e përgjithshme në realizimin e caqeve të vendosura në Planin e 
Biznesit. Brenda 30 ditëve pas pranimit të raportit vjetor, Bordi i Drejtorëve të 
NP do ta shqyrtojë, ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta miratojë dhe 
dorëzojë, secilin raport të këtillë vjetor (i) Njësisë për Politikat dhe Monitorimin 
e NP-ve, e cila e publikon atë në faqen e saj zyrtare në internet dhe (ii), sipas 
rastit, Qeverisë ose Komisionit(eve) Komunal të Aksionarëve. Bordi i NP-së po 
ashtu do ti publikojë raportet vjetore në një faqe në internet me qasje publike e 
cila mbahet nga NP.  

31.4. Bordi i Drejtorëve të NP do t’u përgjigjet menjëherë dhe plotësisht të gjitha 
kërkesave për informata mbi NP që parashtrohet nga personi ose organi i cili 
ushtron të drejtat e Aksionarit në NP-në përkatëse (Ministri ose Komisioni 
Komunal i Aksionarëve, sipas rastit).  

31.5. Kushtet për raportim të themeluara në këtë nen i plotësojnë kushtet e tjera të 
përcaktuara në ligjin e Kosovës.  

 
Neni 32 

Deklarata e Konsoliduar Vjetore Financiare për të gjitha NP-të 
 
Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP do të përgatisë dhe publikojë në faqen e saj 
në internet një deklaratë të konsoliduar vjetore financiare për të gjitha NP-të. 
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Neni 33 
Auditimi i Jashtëm i NP 

 
33.1. Çdo NP do t’i nënshtrohet një auditimi të jashtëm vjetor dhe objektiv nga një 

auditor i pavarur, kompetent dhe i kualifikuar.  
33.2. Auditori duhet t’i sigurojë Bordit dhe Aksionarëve një vlerësim të certifikuar 

profesional mbi faktin nëse deklaratat financiare të NP-së e paraqesin në mënyrë 
të drejtë, në përputhje me rregullat dhe parimet e kontabilitetit të përmendura në 
Nenin 14.1, gjendjen financiare dhe përformancën e NP-së në të gjitha aspektet 
materiale. Auditori po ashtu duhet të sigurojë një opinionin lidhur me mënyrën 
në të cilën janë përgatitur dhe prezantuar deklaratat financiare të NP-së. Auditori 
ka detyrime fiduciare ndaj NP-së dhe Aksionarit(ëve) të NP-së për të ushtruar 
kujdes të shtuar profesional gjatë kryerjes së autorizimit të jashtëm dhe 
përgatitjes së vlerësimit dhe opinionit të kërkuar sipas këtij Neni 33.2.  

33.3. Zyrtari i Prokurimit i NP-së do të prokurojë shërbimet e një auditori për kryerjen 
e auditimit të jashtëm në përputhje me kushtet e përcaktuara në Ligjin për 
Prokurim Publik dhe me nenin 33. Kontrata përkatëse do të ketë kohëzgjatje prej 
tri (3) viteve.  

33.4. Komisioni i Auditimit të NP-së do ta ndihmojë Zyrtarin e Prokurimit të NP-së 
gjatë përgatitjes së kritereve të përshtatshmërisë profesionale të cilat do të 
përdoren gjatë ushtrimit të këtij prokurimi. Këto kritere duhet të sigurojnë 
pavarësinë dhe kompetencën e auditorit të prokuruar për ofrimin e shërbimeve të 
auditimit të jashtëm. Komisioni i Auditimit po ashtu do t’i përgatisë dispozitat e 
kontratës përkatëse që kanë të bëjnë me fushëveprimin dhe planin e auditimit të 
jashtëm.  

33.5. Asnjë person nuk ka të drejtë të dorëzojë tender për një kontratë për ofrimin e 
shërbimeve të auditimit për një NP nëse dhënia e kontratës në fjalë do të 
shkaktonte ose kërkonte nga personi në fjalë që të ofrojë shërbime të auditimit 
për NP-në përkatëse për më shumë se tri vite në një periudhë gjashtë vjeçare. 
Auditori të cilit i është dhënë një kontratë nga një NP për kryerjen e një auditimi 
të jashtëm në atë NP nuk ka të drejtë pas përfundimit të asaj kontrate të 
punësohet ose angazhohet nga NP për një periudhë dy (2) vjeçare.  

33.6. Një auditor i cili ka ofruar shërbime që nuk kanë të bëjnë me auditimit për 
cilëndo NP brenda dymbëdhjetë (12) muajve para afatit të fundit për dorëzimin e 
tenderëve, nuk ka të drejtë të dorëzojë tender në një prokurim të ushtruar nga një 
NP për shërbime të auditimit të jashtëm.  

33.7. Nëse një auditor ka një kontratë ekzistuese me një NP ofrimin e shërbimeve të 
auditimi të jashtëm, ky auditor, gjatë kohëzgjatjes së kontratës nuk do të ofrojë 
shërbime që nuk kanë të bëjnë me auditivin për atë NP ose cilëndo NP tjetër; 
çdo kontratë e cila epet nga një NP për shërbime të auditimit të jashtëm duhet të 
përmbajë një dispozitë e cila e vendos këtë kufizim.  

33.8. Të gjithë drejtorët, zyrtarët, punonjësit dhe kontraktorët e NP duhet të 
bashkëpunojnë plotësisht me auditorin gjatë kryerjes së auditimit të jashtëm.  

33.9. Çdo drejtor dhe zyrtar i një NP është përgjegjës për të siguruar që NP t’i 
përmbushë kushtet për auditim të jashtëm të themeluara në këtë nen. Nëse një 
drejtor ose zyrtar nuk i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme brenda 
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kompetencave të tij/saj për të siguruar përputhjen e NP me këtë kusht, kjo do të 
konsiderohet arsye e mjaftueshme ligjore për largimin e tij të menjëhershëm nga 
(i) Aksionarët, në rastin e drejtorit ose (ii) Bordi, në rastin e zyrtarit.  

 
Neni 34 

Rregulloret 
 
34.1. Të gjitha NP do të përgatisin dhe vejnë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen sipas 

Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Miratimi, ndryshimi dhe plotësime si dhe 
shfuqizimi i Rregulloreve të NP është kompetencë ekskluzive e Aksionarit(ëve) 
të NP-së; megjithatë, Aksionari(ët) e NP-së duhet të sigurojë që rregulloret të 
jenë në përputhje me këtë ligj dhe modelet e rregulloreve të shpallura nga 
Ministri sipas paragrafit 4 të këtij neni. 

34.2. Një kopje e plotë dhe aktuale e të gjitha rregulloreve të NP-së do të publikohet 
dhe mbahet në një faqe në internet me qasje publike e cila mbahet nga NP-ja.  

34.3. Dispozitat e rregulloreve të NP-së duhet të jenë në përputhje me kushtet e 
përcaktuara në ligjin e Kosovës. Përveç kësaj, rregulloret e NP-së gjithashtu 
duhet të përmbajnë dispozita të cilat përshkruajnë në mënyrë të hollësishme:  
a) titujt, detyrat dhe kompetencat e secilit Zyrtar të NP-së;  
b) politikat e NP-së për rekrutimin e menaxhmentit si dhe vlerësimin e 

efektshmërisë në përputhje me standardet e drejtësisë dhe transparencës;  
c) procedurat e NP-së për monitorimin dhe kontrollimin e konfliktit të 

interesave;  
d) politikën e NP-së lidhur me Transaksionet me Palët e Ndërlidhura, dhe 

procedurat e raportimit dhe miratimit të këtyre transaksioneve;  
e) procedurat e NP-së për shpalljen publike të informatave materiale mbi (i) 

NP-në (duke përfshirë informatat mbi transaksionet e konsiderueshme, 
gjendjen financiare si dhe vendimet e rëndësishme të Bordit), dhe (ii) 
aktivitetet ekonomike të “të brendshmëve”; dhe  

f) rregullat mbi transaksionet ndërmjet/me njësitë ndihmëse të NP-së; 
procedurat e NP-së për monitorimin e këtyre transaksioneve dhe për të 
siguruar zbulimin e tyre para Bordit të Drejtorëve dhe organit ose organeve 
të cilat ushtrojë të drejtat e aksionarit në NP (Qeveria ose Komisioni(et) 
Komunal i Aksionarëve).  

34.4. Ministria është e autorizuar dhe ka detyrimin për të shpallur një grup të 
modeleve të rregulloreve për shfrytëzim nga NP-të, dhe secila NP duhet të 
sigurojë që rregulloret e saj të jenë në përputhje me këto modele. Ministria duhet 
të sigurojë që modelet e rregulloreve të jenë në përputhje me këtë ligj dhe ligjet 
e tjera të aplikueshme të Kosovës si dhe ti pasqyrojnë standardet e pranuara 
ndërkombëtare të qeverisjes korporative dhe ndërmarrjeve publike. Ministria po 
ashtu duhet të marrë parasysh modelet e rregulloreve të NP të miratuara 
paraprakisht nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. 
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Neni 35 
Kodi i Etikës 

 
35.1. Të gjitha NP duhet të përgatisin, miratojnë dhe zbatojnë një kod të detyrueshëm 

të etikës dhe qeverisjes korporative.  
35.2. Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative (i) e zoton NP-në për zbatimin e 

standardeve më të larta të mirësjelljes dhe praktikave afariste; dhe (ii) duhet të 
jetë mjaft i hollësishëm në mënyrë që të ofrojë udhëzime të qarta mbi sjelljen që 
pritet nga drejtorët, zyrtarët, punonjësit dhe konsulentët profesional të NP-së; 
dhe (iii) të krijojë një program për mbrojtjen e personave të cilët zbulojnë para 
publikut fakte për keq bërje (aktivitete të paligjshme) brenda ndërmarrjes.  

35.3. Çdo drejtor dhe zyrtar i NP-së duhet të nënshkruajë një zotim me shkrim për 
respektimin e kodit të etikës dhe qeverisjes korporative si dhe për marrjen e të 
gjitha masave të arsyeshme për të siguruar zbatimin e këtij kodi nga NP dhe të 
gjithë personat e punësuar ose të angazhuar profesionalisht nga NP.  

35.4. Ministria është e autorizuar dhe ka detyrimin për të shpallur një model të kodit 
të etikës dhe qeverisjes korporative për shfrytëzim nga NP-të, dhe secila NP 
duhet të sigurojë që kodi i saj të jenë në përputhje me këtë model. Ministria 
duhet të sigurojë që modeli i kodit të etikës të jenë në përputhje me këtë ligj dhe 
ligjet e tjera të aplikueshme të Kosovës si dhe ti pasqyrojnë standardet e 
pranuara ndërkombëtare për kodet e etikës dhe qeverisjes korporative. Ministria 
po ashtu duhet të marrë parasysh modelin e kodit për qeverisje korporative për 
NP të miratuar paraprakisht nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.  

 
Neni 36 

Konflikti i Interesave 
 
36.1. Drejtorët dhe zyrtarët e një NP nuk mund të hyjnë në marrëveshje me atë NP, 

përveç nëse ajo marrëveshje së pari miratohet nga Aksionarët. Ky kufizim nuk 
aplikohet për kontratat e punësimit të Zyrtarëve, për të cilat kërkohet vetëm 
miratimi i Bordit të Drejtorëve.  

36.2. Drejtorët dhe zyrtarët e një NP do t’i zbulojnë plotësisht me shkrim para Bordit 
të Drejtorëve të NP-së çfarëdo interesa personale të çfarëdo natyre të cilat mund 
t’i kenë në lidhje me një aksion ose një vendim afarist i cili do të merret nga NP; 
në veçanti, ata duhet që gjithmonë t’i zbulojnë të gjitha Interesat Financiar të 
cilat mund t’i kenë në (i) konkurruesit afarist; (ii) kreditorët; (iii) furnizuesit e 
mallrave ose shërbimeve; ose (iv) konsumatorët afarist, të NP-së.  

36.3. Zbulimi i konfliktit të interesave i përmendur në nenin më sipër duhet të bëhet 
nga çdo individ në kohën kur çështja përkatëse shfaqet ose në kohën kur individi 
merr pozitën përkatëse në NP.  

36.4. Një zyrtar ose drejtor është absolutisht i ndaluar që të marrë pjesë ose të përpiqet 
të ndikojë – në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë – në çfarëdo mbledhje, 
diskutimi, negocimi, vendimi ose propozim-veprimi të Bordit të Drejtorëve ose 
zyrtarëve të NP-së, kur mbledhja, diskutimi, negocimi, vendimi ose propozim-
vendimi i sipër cekur ka të bëjë me një çështje në të cilën zyrtari ose drejtori në 
fjalë ka një interes personal (duke përfshirë një interes financiar) i cili mundet, 
qoftë edhe potencialisht, të bie ndesh me interesat e NP-së.  
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36.5. Çdo vendim i cili miratohet nga Bordi i Drejtorëve ose nga Komisioni i 
Auditimit dhe i cili është votuar ose ndikuar nga një zyrtar ose drejtor i cili 
vepron në kundërshtim me Nenin 36.4 është i pavlefshëm dhe i pa zbatueshëm, 
dhe çdo aksionar ose drejtor mundet formalisht dhe me shkrim të paraqesë 
kërkesë para Bordit të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit, sipas rastit, për 
zhvleftësimin formal të këtij vendimi. Nëse Bordi i drejtorëve ose Komisioni i 
Auditimit, brenda tridhjetë (30) ditëve pas dorëzimit të kërkesës, dështon ose 
refuzon të merr masa për zhvleftësimin e vendimit të lartë përmendur, atëherë 
cilido aksionar ose drejtor në fjalë mund të dorëzojë kërkesë në gjykatën 
kompetente për nxjerrjen e një vendimi gjyqësor i cili e deklaron vendimin e 
lartë përmendur të pavlefshëm dhe të pa zbatueshëm.  

36.6. Zyrtarët duhet të abstenojnë nga marrja e çfarëdo veprimi lidhur me një çështje 
në të cilën kanë një interes personal (duke përfshirë Interesat Financiare) i cili, 
qoftë edhe potencialisht, mund të bie ndesh me interesat e NP-së, përveç nëse ky 
veprim merret për zbatimin e një vendimi aktualisht të vlefshëm të miratuar 
paraprakisht nga Bordi i Drejtorëve ose Komisioni i Auditimit.  

 
Neni 37 

Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve në Ministri 
 
37.1. Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve (“Njësia për NP”) do të 

themelohet nga Ministri në kuadër të Ministrisë me qëllim të mbështetjes së 
Ministrit dhe Qeverisë në ushtrimin e përgjegjësive për NP-të të cilat u janë 
dhënë atyre me këtë ligj. Udhëheqësi i Njësisë për NP do të emërohet nga 
Ministri.  

37.2. Njësia për NP gjithashtu do të:  
a) përgatisë dhe dorëzojë Ministrit, për transmetim në Qeveri, analiza dhe 

rekomandime lidhur me çështjet e NP Qendrore që janë në kompetencën e 
Ministrit dhe/ose Qeverisë;  

b) përgatisë dhe dorëzojë Ministrit propozim procedura për mbikëqyrjen e NP-
ve Qendrore dhe monitorimin e përputhjes së tyre me këtë ligj dhe ligjet e 
tjera të rëndësishme; dhe  

c) mbledhë të dhënat përkatëse mbi NP-të dhe ofron përkrahje, sipas nevojës, 
për Departamentin e Buxhetit lidhur me të gjitha aspektet e BKK-së që 
ndërlidhen me NP-të.  

37.3. Njësia për NP do të krijojë një faqe në internet në të cilën duhet të publikojë 
deklaratën e konsoliduar financiare vjetore për të gjitha NP-të e cila kërkohet 
nga Neni 32.  

37.4. Për secilën NP, Njësia për NP po ashtu do të publikojë:  
a) të gjitha informatat, raportet, deklaratat financiare si dhe vlerësimet e 

kërkuara sipas këtij ligji për NP-në ose Bordin e saj;  
b) statutin dhe rregulloret e NP-së;  
c) versionin publik të Planit të Biznesit të NP-së;  
d) të gjitha vendimet ose veprimet e marra nga Qeveria, Ministri ose një 

Komision Komunal i Aksionarëve sipas këtij ligji ose Ligjit për Shoqëritë 
Tregtare lidhur me NP-në ose Bordin e saj, duke përfshirë – por pa u 
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kufizuar: (a) të gjitha veprimet ose vendimet e marra për ushtrimin e të 
drejtave të aksionarit, dhe (b) të gjitha veprimet ose vendimet e marra për 
zbatimin e detyrimeve fiduciare të Bordit të Drejtorëve si dhe rezultatin e 
vendimeve ose veprimeve në fjalë, duke përfshirë një përshkrim të shkeljes 
së pretenduar, mjetet e kërkuara juridike si dhe çfarëdo vendimi gjyqësor 
mbi rastin; sidoqoftë, asnjë informatë e këtillë nuk do të publikohet nëse dhe 
përderisa e paragjykon kryerjen e një hetimit në vazhdim e sipër për 
shkeljen e pretenduar;  

e) kompensimin, dhe kushtet e kompensimit, për secilin drejtor dhe zyrtar të NP-së;  
f) të gjitha të dhënat materiale mbi secilin Transaksion me një Palë të Ndërlidhur, 

si dhe një deklaratë – nën përgjegjësinë kolektive të bordit të drejtorëve – mbi 
atë se nëse transaksioni në fjalë është bërë me kushte të tregut;  

g) të gjitha kontratat e prokurimit me vlerë të madhe, siç janë përkufizuar në 
Ligjin për Prokurim Publik;  

h) të gjitha kontratat e prokurimit – pavarësisht nga vlera e tyre – të cilat janë 
lidhur pa shfrytëzimin e një procedure konkurruese të tenderimit; dhe një 
deklaratë – nën përgjegjësinë kolektive të bordit të drejtorëve – mbi atë se 
nëse secili nga këto transaksione janë bërë me kushte të tregut;  

i) detyrimet për shërbime publike të cilat i janë dhënë NP-së me ligj;  
j) të gjitha konfliktet e interesave të deklaruara nga drejtorët dhe zyrtarët;  
k) listën e dhjetë furnizuesve më të mëdhenj të saj për nga vlera e furnizimeve;  
l) numrin e punonjësve të saj, të ndarë në bazë të divizioneve, dhe një pasqyrë 

të ndryshimeve mujore.  
37.5. Njësia për NP po ashtu do të publikojë të gjitha aktet nënligjore, modelet e 

kodeve dhe rregulloreve të nxjerra në bazë të autorizimit të këtij ligji.  
37.6. Njësia për NP duhet t’i mbajë në faqen e saj në internet të gjitha të dhënat e 

kërkuara sipas paragrafëve 3-5 të këtij neni për një periudhë pesë (5) vjeçare.  
37.7. Qeveria, Ministria, çdo NP dhe çdo Komision Komunal i Aksionarëve duhet që 

menjëherë ti sigurojnë Njësisë për NP të gjitha të dhënat e përcaktuar në 
paragrafin 4 të këtij neni në kohën kur këto të dhëna janë në posedim ose 
kontroll të tyre.  

37.8. Të gjitha të dhënat e përshkruara në paragrafët 3-5 të këtij neni duhet të 
vendosen për qasje publike dhe duhet të zbulohen në përputhje me Ligjin për 
Qasjen në Dokumentet Zyrtare. Ky paragraf nuk do të interpretohet ose të 
zbatohet me qëllim të kufizimit të fushëveprimit të atij Ligji.  

 
KREU VII 

Dispozitat Përfundimtare dhe Kalimtare 
 

Neni 38 
Mbizotërimi i Këtij Ligji ndaj Ligjeve të Mëparshme 

 
38.1. Ky ligj do t’i zëvendësojë dhe do të mbizotërojë ndaj të gjitha dispozitat në aktet 

legjislative ose normative të cilat nuk janë në përputhje me të; megjithatë, nëse 
shfaqet konflikti ndërmjet këtij ligji dhe neneve 21-30 të Ligjit për Radio 
Televizionin e Kosovës, këto nene të Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës do 
të mbizotërojnë. 
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38.2. Nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ligji për Auditimin e Brendshëm nuk do 
të aplikohet për NP-të. 

 
Neni 39 

Disponimi me Aksionet dhe Detyrimet e Mbajtura ose Paraprakisht 
të Marra Përsipër nga Shoqëritë Holding 

 
39.1. Të gjitha shoqëritë tregtare paraprakisht të krijuara (themeluara) nga Agjencia 

Kosovare e Mirëbesimit që mbajnë aksione në një ose më shumë ndërmarrje 
publike (“Shoqëri Holding”) menjëherë duhet ti bartin këto aksione në 
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Të gjitha aksionet në një NP Lokale të 
cilat pranohet nga Ministria menjëherë do të barten nga Ministria në NP-në 
Lokale, e cila më pas ua shpërndan aksionet komunës ose komunave përkatëse 
sipas Listës 2. Pas pranimit të të gjitha aksioneve të NP-së nga një Shoqëri 
Holding, Ministri do të ketë kompetenca të plota ligjore dhe përgjegjësinë për të 
marrë çfarëdo masa të nevojshme për shpërbërjen e Shoqërisë Holding.  

39.2. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të gjitha borxhet dhe detyrimet e papaguara 
financiare të Shoqërisë Holding do t’i barten dhe do të merren përsipër nga NP e 
cila njëkohësisht me inkorporimin e saj si shoqëri aksionare sipas Rregullores së 
UNMIK-ut 2001/6, ka marrë pronësinë ose posedimin e të gjitha ose një pjese të 
konsiderueshme të aseteve operative dhe të tjera të ndërmarrjes e cila fillimisht 
ka hyrë në këtë borxhe ose detyrime; me kusht që nëse këto asete i janë bartur 
më shumë se një shoqërie aksionare, atëherë secili shoqëri e këtillë do të jetë 
bashkërisht dhe individualisht përgjegjëse për borxhet dhe detyrimet e pa 
përmbushura të ndërmarrjes e cila fillimisht i kishte krijuar këto borxhe ose 
detyrime, dhe secila shoqëri e këtillë ka të drejtë të pranojë kontribute nga të 
tjerat nëse asaj i kërkohet që të paguajë ose për ndryshe të përmbushë me shumë 
se pjesën e saj të këtyre borxheve ose detyrimeve (pjesa e saj është e barabartë 
me përqindjen, e përcaktuar në bazë të vlerës, të aseteve të ndërmarrjes fillestare 
të cilat i janë bartur kësaj shoqërie).  

39.3. Republika e Kosovë do të ketë përgjegjësi të pakufizuar, si garantues, për 
pagimin e këtyre borxheve ose detyrimeve të tjera financiare nëse, sipas ligjit të 
aplikueshëm në kohën e krijimit të borxhit ose detyrimit: (i) themeluesit, 
pronarët, partnerët, poseduesit e interesave pronësore ose aksionarët, sipas rastit, 
të personit juridik ose subjektit tjetër i cili ka krijuar këtë borxh ose detyrim – 
dhe i cili më vonë është transformuar në Shoqërinë përkatëse Holding – ishin në 
mënyrë të pakufizuar përgjegjës për detyrimet e këtij personi juridik ose 
subjekti; ose (ii) biznesi ose subjekti i cili ka krijuar borxhin ose detyrimin - dhe 
i cili më vonë është transformuar në Shoqërinë përkatëse Holding – nuk ka 
gëzuar personalitet të ndarë juridik nga themeluesit, pronarët, partnerët ose 
poseduesit e interesave pronësore, sipas rastit. Të gjitha këto detyrime, borxhe 
dhe përgjegjësi të tjera do të vazhdojnë t’i nënshtrohet ligjeve të tyre përkatëse 
të aplikueshme, dhe asgjë në këtë ligj nuk do të ndikojë negativisht në cilëndo të 
drejtë ose prerogativë të kreditorëve përkatës të cilët kanë ekzistuar menjëherë 
para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

39.4. Nëse një person ose entitet parashtron një pretendim ose padi me të cilën kërkon 
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nga NP-ja ose Qeveria pagimin e një borxhi ose detyrimi financiar, NP-ja ose 
Qeveria, sipas rastit, kanë të drejtë të shfrytëzojnë çdo mbrojtje juridike të cilat i 
kanë në dispozicion sipas ligjit të aplikueshëm ne lidhje me vlefshmërinë ose 
afatshmërinë e paraqitjes së pretendimit ose padisë.  

39.5. Pa paragjykuar sa u tha më sipër, asgjë në këtë nen nuk do të interpretohet për të 
ndikuar në afatet e aplikueshme ligjore kohore mbi të drejtën e pretenduesit për 
paraqitjen e një padie në gjykatën kompetentë për pagimin e një borxhi ose 
detyrimi të lartpërmendur.  

 
Neni 40 

Ndërmarrjet në të cilat pronësia publike është në pakicë 
 
40.1. Nëse një ndërmarrje është ose bëhet më pak se pesëdhjetë përqind (50%) në 

pronësi, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të Republikës së Kosovës në tërësi 
dhe/ose të një ose më shumë autoriteteve publike të Republikës së Kosovës; kjo 
ndërmarrje nuk është “NP” brenda kuptimit të këtij ligji dhe çdo përmendje e një 
ndërmarrje të këtillë në listat që i janë bashkangjitur këtij ligji do të konsiderohet 
si e fshirë nga këto lista dhe kjo përmendje nuk do të ketë fuqi ose zbatim të 
mëtutjeshëm.  

40.2. Nëse Republika e Kosovës dhe/ose një ose më shumë autoritete publike të 
Republikës së Kosovës kanë në pronësi, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
aksione ose interesa tjera pronësore në një ndërmarrje e cila nuk është NP 
brenda kuptimit të këtij ligji, të drejtat përkatëse të aksionarit/pronësisë do të 
vendosen në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe ligjet e tjera të 
aplikueshme të Republikës së Kosovës.  

40.3. Të drejtat e këtyre aksioneve ose interesave pronësore në pronësi publike në këtë 
ndërmarrje do të ushtrohen nga autoriteti ose autoritetet përkatëse publike të 
përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji. Ushtrimi i këtyre të drejtave duhet të bëhet 
në përputhje me, mutatis mutandis, dispozitat e këtij ligji të cilat e rregullojnë 
ushtrimin e të drejtave të aksionarëve. Nëse autoriteti përkatës publik ka të 
drejtë të propozojë kandidatë për bordin e ndërmarrjes, propozimi i kandidatëve 
nga ky organ do të bëhet, mutatis mutandis, në përputhje me dispozitat e 
aplikueshme të nenit 15 ose nenit 16 të këtij ligji.  

40.4. Shitja ose propozimi për shitjen e këtyre aksioneve ose interesave pronësore në 
pronësi publike rregullohet sipas nenit 9 të këtij ligji; sidoqoftë, nëse ekziston 
një marrëveshje me aksionarët ose pronarët e tjerë e cila paraprakisht është 
lidhur për një shitje ose privatizim i cili është në përputhje me kushtet e 
përcaktuara në nenin 9 të këtij ligji, dhe kjo marrëveshje përmban dispozita për 
rregullimin e shitjes së këtyre aksioneve, atëherë ato dispozita mbizotërojnë në 
rast të konfliktit me nenin 9 të këtij ligji. 

 
Neni 41 

Ndalesa për Lënien Peng ose Vendosjen e Barrës mbi Aksioneve 
dhe Interesave në Pronësi Publike 

 
Aksionet ose interesat tjera pronësore të cilat janë në posedim ose pronësi të cilitdo 
autoritet publik në një shoqëri tregtare ose ndërmarrje tjetër nuk mund të lihen peng, të 
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hipotekohen, të vendoset barrë ose të përdoren si siguri për pagimin ose përmbushjen e 
çfarëdo detyrimi financiar ose detyrimi tjetër. 
 

Neni 42 
Aktet Nënligjore 

 
Qeveria është e autorizuar që të shpallë të gjitha aktet e nevojshme nënligjore për 
zbatimin dhe respektimin e këtij ligji. 
 

Neni 43 
Bordet e Përkohshme të Drejtorëve 

 
41.1. Qeveria është e autorizuar që të emërojë një Bord të Përkohshëm të Drejtorëve 

(“Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve”) për secilën NP për të shërbyer në cilësinë e 
Bordit të Drejtorëve të NP-së për një periudhë gjashtë mujore duke filluar nga 
data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

41.2. Qeveria do ta ushtrojë këtë autoritet sa më shpejtë që të jetë e mundshme pas 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

41.3. Secili Bord i Përkohshëm i Drejtorëve do të përbëhet nga pesë (5) anëtarë dhe 
duhet të përfshijë KE-në ose menaxherin e lartë të NP-së. Gjatë emërimit të 
drejtorëve të tjerë të një Bordi të Përkohshëm të Drejtorëve, Qeveria do të bëjë 
përpjekje maksimale për të siguruar që këta drejtorë t’i plotësojnë kushtet e 
përcaktuara në paragrafët 1 dhe 4 të nenit 17 të këtij ligji.  

41.4. Mandati i secilit Bord të Përkohshëm të Drejtorëve do të skadojë, cilado që 
ndodh më herët (i) mesnatën e ditës e cila rastis gjashtë (6) muaj pas datës së 
hyrjes në fuqi të këtij ligji ose (ii) ditën në të cilën zgjidhet bordi i plotë i 
drejtorëve për NP-në përkatëse në përputhje me nenin 15 ose 16 të këtij ligji.  

41.5. Çdo përpjekje për zgjatjen ose përtëritjen e mandatit të një Bordi të Përkohshëm 
të Drejtorëve përtej afatit të përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni është e 
ndaluar, e pavlefshme dhe e pa zbatueshme. Pas skadimit të mandatit të Bordit 
të Përkohshëm të Drejtorëve të Përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni, ky bord 
dhe drejtorët e tij pushojnë të kenë çfarëdo autorizimi të çfarëdo përshkrimi për 
të vepruar në cilësinë e Bordit të Drejtorëve të NP-së.  

 
Neni 44 

Hyrja në Fuqi 
 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-087 
13 qershor 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 31 / 15 QERSHOR 2008 
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Lista 1 
 
Ndërmarrjet Publike Qendrore 
1. Korporata Elektroenergjetike e Kosovës Sh.A (KEK);  
2. Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, Sh.A (KOSTT);  
3. Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.A (PTK)  
4. Hekurudhat e Kosovës Sh.A;  
5. Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Sh.A;  
6. Kompania për Menaxhimin e Deponive Sh.A;  
7. NPH Iber Lepenc Sh.A;  
8. Radio Televizioni i Kosovës (RTK).  
 
Kompanitë Rajonale të Ujitjes 
1. Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë Sh.A.  
2. Kompania e Ujitjes Radoniqi-Dukagjini Sh.A  
 
Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit 
1. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina Sh.A, Prishtinë  
2. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A, Pejë  
3. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren  
4. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica Sh.A, Mitrovicë  
5. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava Sh.A, Gjilan  
6. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A, Gjakovë  
 

Lista 2 
 
Ndërmarrjet Publike Lokale 
1. Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A, Prishtinë, Prishtina 100% 
2. Ngrohtorja e Qytetit Gjakova Sh.A, Gjakovë, Gjakova 100% 
3. Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati Sh.A, Gjakovë, Gjakova 100% 
4. Kompania e Mbeturinave JKP Standard, Mitrovicë, Mitrovica 100% 
5. Kompania e Mbeturinave JKSP Zveçan, Zveçan, Zveçan 100% 
6. Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibri, Zubin Potok, Zubin Potoku 100% 
7. Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave 24 Nëntori, Leposaviq, Leposaviq 

100% 
8. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni Sh.A, Ferizaj, Ferizaj 85.3%, 

Kaçanik 14.7% 
9. Ndërmarrja Publike Banesore, Prishtinë, Prishtina 100% 
10. NP Tregu, Mitrovicë, Mitrovica 100% 
11. Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A, Prishtinë  
12. Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti Sh.A, Pejë  
13. Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia Sh.A, Ferizaj  
14. Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni Sh.A, Prizren  
15. Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena Sh.A, Gjilan  
16. Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti Sh.A, Mitrovicë 
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LIGJI Nr. 04/L-111 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 

PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 
 
 
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-087 
PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 

 
Neni 1 

 
Pas nenit 1 të ligjit bazik shtohet nen i ri me emërtimin dhe përmbajtjen si vijon: 
 

Neni 1.A 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet 
Publike, shpallur në Gazetën Zyrtare nr.31, (15 qershor 2008). 
 

Neni 2 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik përkufizimi “Ministri” ndryshohet dhe riformulohet si në 

vijim: 
“Ministri” - nënkupton Ministrin e Ministrisë përkatëse për Zhvillim Ekonomik, 
dhe ky ndryshim vlen për tërë tekstin e ligjit bazik 

2. Neni 2 i ligjit bazik përkufizimi “Ministria” ndryshohet dhe riformulohet si në 
vijim:  
“Ministria” - nënkupton Ministria përkatëse për Zhvillim Ekonomik.  

3. Neni 2 i ligjit bazik, pas përkufizimit “Aksionar” shtohen dy përkufizime të reja 
me tekstin si në vijim:  
“Zyrtar i zgjedhur publik” - nënkupton individin i cili e ushtron një post publik, 
të cilin e ka fituar përmes zgjedhjeve. 
“I emëruar politik” - nënkupton personin i cili është emëruar, ose propozuar nga 
subjekti politik si kandidat për një post të zgjedhur. 
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Neni 3 
 
Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.1. në pjesën e dytë të paragrafit, pas fjalisë “Komisioni 
i zgjedhur gjithnjë duhet të përfshijë...”, fshihet “Ministrin e Ekonomisë dhe 
Financave” dhe zëvendësohet me tekstin “Ministrin përkatës për Zhvillim Ekonomik”, 
fshihet “Ministrin e Energjisë dhe Minierave” dhe zëvendësohet me “Ministrin 
përkatës për Financa”, fshihet “Ministrin e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit” 
dhe zëvendësohet me “Ministrin e Infrastrukturës”. 
 

Neni 4 
 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.1 riformulohet si në vijim: 

7.1. Aksionari(ët) e një NP nëpërmjet Njësia për Politikat dhe Monitorimin e 
NP-ve do të ushtrojë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze të 
veprimtarisë së Bordit të Drejtorëve dhe Komisioneve të Auditimit të NP-së 
në fjalë.  

2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.4. pas fjalisë: “Kurdo që është e nevojshme, Njësia 
për Politikat dhe Monitorimin e NP do të kërkojë dorëzimin e të dhënave më 
specifike” shtohet togfjalëshi “nga menaxhmenti”.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.5. riformulohet me tekstin si në vijim:  
7.5. Komunikimi ndërmjet Aksionarit(ëve) ose Njësisë për Politikat dhe 

Monitorimin e NP-ve dhe Bordit të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit 
të një NP-je rregullisht do të kanalizohet përmes kryesuesit, sipas rastit, 
Bordit të Drejtorëve ose Komisionit të Auditimit, ndërsa me qëllim të 
informimit dhe mbikëqyrjes, Njësia për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve 
komunikon drejtpërdrejt edhe me zyrtaret e lartë të NP.  

 
Neni 5 

 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 9.2. pika (i) fshihet emërtimi “Ministri i Ekonomisë 

dhe Financave” dhe zëvendësohet me tekstin “Ministri i Ministrisë përkatëse për 
Zhvillim Ekonomik”.  

2. Neni 9 i ligjit bazik paragrafi 9.3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
9.3. Komisioni Qeveritar për Privatizim mbështetet nga një Njësi Implementuese 

e Privatizimit, e cila do të themelohet për këtë qëllim nga Ministri në kuadër 
të Njësisë për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve në Ministrinë përkatëse 
për Zhvillim Ekonomik. Njësia Implementuese e Privatizimit i përgjigjet 
drejtpërdrejt Komitetit Qeveritar për Privatizim dhe ajo do të përfshijë ose të 
përkrahet nga këshilltarë të jashtëm profesional të cilët Komisioni Qeveritar 
i Privatizimit i konsideron të nevojshëm.  

 
Neni 6 

 
Neni 11 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 11.2, shtohet një nën-paragraf i ri 11.3. me 
tekstin si në vijim: 

11.3. Komunat kanë të drejtën për të krijuar ndërmarrje publike lokale në pajtim 
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me kriteret e përcaktuara me akt nën-ligjor të Qeverisë. Kriteret duhet të 
përshijnë kërkesa të arsyeshme për qëndrueshmëri operacionale dhe 
financiare. 

 
Neni 7 

 
Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi 14.3. në pjesën e dytë të paragrafit pas fjalisë “NP 
duhet të përgatisë dhe” i shtohet fjalia “pas auditimit të jashtëm të”. 
 

Neni 8 
 
1. Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.1. riformulohet si në vijim:  

15.1. Bordi i Drejtorëve të një NP Qendrore do të përbëhet nga pesë (5) ose shtatë 
(7) drejtorë, ku një (1) nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Të 
gjithë drejtorët, përveç njërit, do të zgjidhen nga Qeveria dhe secili drejtor i 
zgjedhur në këtë mënyrë shërben me mandat prej tri (3) viteve. Drejtori 
tjetër do të jetë KE i NP-së dhe zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve të NP-së në 
përputhje me nenin 21 të këtij ligji. Gjatë zgjedhjes së drejtorëve të bordit të 
drejtorëve të një NP Qendrore, Qeveria mund të zgjedhë vetëm personat të 
cilët i janë rekomanduar Qeverisë nga Komisioni përkatës Rekomandues i 
themeluar në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni. Gjatë zgjedhjes së 
drejtorëve, Qeveria duhet të sigurojë që nga lista rekomanduese së paku dy 
(2) drejtorë të jenë ekspertë, ose së paku të kenë njohuri adekuate, të 
kontabilitetit, siç kërkohet nga neni 17.4 i Ligjit Nr.03/L-087 Për 
Ndërmarrjet Publike. 

2. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 15.13. shtohet një paragraf i ri 15.14. me 
tekstin si në vijim:  
15.14. Pjesëmarrja e komunave në Bordet e Ndërmarrjeve Rajonale të Ujit:  

a) në Bordet e Drejtoreve të secilës ndërmarrje rajonale të ujit, Qeveria 
duhet të emërojë të paktën gjysmën e drejtoreve nga kandidatet e 
nominuar nga komunat ku ofron shërbimet ndërmarrja rajonale e ujit.  

b) komunat përkatëse duhet t’i dorëzojnë Qeverise një numër kandidatesh 
te cilët i përmbushin kriteret e përcaktuara ne ketë ligj, numër i cili 
duhet te jete te paktën tre (3) me shume se sa numri i pozitave të hapura 
për drejtor të rezervuar për përfaqësues të komunave.  

c) nëse komunat përkatëse nuk nominojnë një numër të mjaftueshëm të 
kandidateve të përshtatshëm për të shërbyer si Drejtor, komunat do të 
kenë një rast shtesë që pas gjashte (6) muajve të dorëzojnë emra te ri te 
kandidateve te përshtatshëm. Në ndërkohë, Qeveria mund të emëroj 
përkohësisht një Drejtor të kualifikuar.  

d) nëse komunat nuk nominojnë kandidate të përshtatshëm për zgjedhje 
brenda afatit shtesë prej gjashtë (6) muajve, Qeveria emëron Drejtorin e 
kualifikuar që të shërbej për pjesën e mbetur të mandatit.  

e) procedura e nominimit dhe zgjedhjes se kandidateve të komunave duhet 
të përcaktohet në një akt nën-ligjor të lëshuar në pajtim me këtë ligj.  
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Neni 9 
 
Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 17.1. pas pikës (d) shtohet edhe një pik e re (e) si në 
vijim: 

e) nuk punon në ndonjë institucion ku bëhen politikat zhvillimore për Ndërmarrje 
Publike përkatëse ku kandidati punon. 

 
Neni 10 

 
1. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 18.1. në fund të paragrafit pas fjalisë “të 

veprimtarisë së zyrtarëve të NP-së” shtohet në vazhdim fjalia “por kjo nuk 
nënkupton edhe përzierjen në mikromenaxhim”.  

2. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 18.3. pika (i) riformulohet si në vijim:  
i) Qeverisë, përmes Njësisë për Politika dhe Monitorim të NP, për NP-të 

Qendrore, ose 
 

Neni 11 
 
Neni 19 i ligjit bazik, paragrafi 19.2 riformulohet si në vijim: 

19.2. Nëse Aksionari(ët) përmes Njësisë për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve 
konstatojnë se shkelja në fakt ka ndodhur, Aksionari(ët) (i) pas 
rekomandimit të Njësisë për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve menjëherë 
do ta shkarkojë dhe zëvendësojë drejtorin ose drejtorët përgjegjës dhe (ii) 
NP menjëherë duhet të kërkojë masa ligjore kundër drejtorëve të cilët kanë 
bërë shkeljen kurdo që provat në dispozicion me arsye supozohet se janë të 
mjaftueshme për ngritjen e suksesshme të një padie për kompensimin e 
dëmeve që i janë shkaktuar NP-së nga shkelja; megjithatë, NP nuk është e 
detyruar që të paraqesë padi kundër drejtorit(ëve) të cilët kanë bërë shkeljen 
nëse me arsye ka gjasa se shuma e kompensimit e cila mund të fitohet do të 
jetë më e ulët se shpenzimet të cilat me arsye pritet se do t’i ketë NP-ja gjatë 
zhvillimit të procedurës gjyqësore.” 

 
Neni 12 

 
1. Neni 20 i ligjit bazik, paragrafi 20.5. pika (iii) riformulohet si në vijim:  

iii) ta kufizojë kompensimin për stimulimin e përformancës vjetore (nëse ka) e që 
përcaktohet pas auditimit të pasqyrave financiare dhe publikimit të raporteve 
mbi përformancën nga zyrat rregullatorë. Ky kompensim-bonus u paguhet 
drejtorëve, në një shumë deri në pesëdhjetë përqind (50%) e honorarit 
themelor të përcaktuar në paragrafin 2. të këtij neni.  

2. Neni 20 i ligjit bazik, paragrafi 20.6 riformulohet si në vijim:  
20.6. NP është përgjegjëse për pagimin e të gjithë kompensimit për drejtorët e saj 

vetëm nga pagesat e parapara me Vendimin e Aksionarit. Drejtorët e NP 
nuk do të marrin asnjë kompensim ose përfitim tjetër nga NP. 
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Neni 13 
 
Neni 21 i ligjit bazik, paragrafi 21.4. riformulohet si në vijim; 

21.4. Për përzgjedhjen e personave për emërim si zyrtarë të NP-së, Bordi i 
Drejtorëve duhet të kryejë një procedurë të hapur, transparente dhe 
konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhet 
ekskluzivisht në bazë të meritës. Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të 
gjithë personat e emëruar si zyrtarë të jenë persona me integritet të njohur të 
cilët (i) i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, (ii) i plotësojnë 
kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) (iii) nuk 
janë, ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës tridhjetë e gjashtë (36) muajsh 
para datës së aplikimit nuk kanë qenë Drejtorë të Bordit të kompanisë 
gjegjëse dhe (iv) kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e 
kërkuar për pozitën në fjalë; me kusht që (i) Zyrtari Kryesor Financiar dhe i 
Thesarit të posedojë diplomë universitare dhe përvojë të konsiderueshme 
profesionale nga fusha e financave dhe/ose kontabilitetit; (ii) Këshilltari i 
Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës të posedojë diplomë universitare në 
ligj dhe përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e qeverisjes 
korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare; dhe (iii) Zyrtari për Auditim 
të Brendshëm të jetë person ekspert i certifikuar në kontabilitet. 

 
Neni 14 

 
1. Neni 24 i ligjit bazik paragrafi 24.1. riformulohet si në vijim:  

24.1. Çdo Komision i Auditimit do të përbëhet nga tre (3) drejtorë të zgjedhur. 
Komisioni i Auditimit dhe Kryesuesi caktohet nga Ministri. Së paku dy (2) 
anëtarë të caktuar në këtë mënyrë duhet të jenë drejtorë të cilët janë 
ekspertë, ose së paku kanë njohuri adekuate në kontabilitet. Anëtari i tretë 
do të jetë një drejtor tjetër, përveç KE-së ose kryesuesit.”  

2. Neni 24 i ligjit bazik, paragrafi 24.3. fshihet në tërësi.  
 

Neni 15 
 
Neni 28 i ligjit bazik, paragrafi 28.2 pika (ii) riformulohet si në vijim: 

ii) anëtarëve të Komisionit(eve) Komunal të Aksionarëve për NP Lokale me se 
largu deri me 30 maj te vitit përkatës. 

 
Neni 16 

 
Neni 29 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin në vijim: 

Nën përgjegjësinë e KE-së, NP rregullisht do të testojë kënaqësinë e 
konsumatorëve me shërbimet të cilat i ofron. Ndërmarrja do të miratojë procedurat 
përkatëse dhe do të nxjerrë një raport të thjeshtë, i cili paraqet nivelin e kënaqësisë 
së konsumatorëve, si dhe vërejtjet e KE-së lidhur me çdo ndryshim të këtij niveli. 
Ky raport i dorëzohet (i) Njësisë për Politikat dhe Monitorimin e NP-ve më së 
largu deri me 31 mars për vitin paraprak, e cila e publikon atë në faqen e saj në 
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internet dhe (ii) sipas rastit, Qeverisë ose Komisionit(eve) përkatës Komunal të 
Aksionarëve. 

 
Neni 17 

 
Neni 30 i ligjit bazik, paragrafi 30.1. pjesa e par e paragrafit ndryshohet dhe 
riformulohet si në vijim: 

30.1. Deri me 31 Tetor të çdo viti kalendarik, zyrtarët e secilës NP duhet të 
përgatisin Planin e Biznesit për vitin e ardhshëm kalendarik në pajtueshmëri 
me politikat zhvillimore të sektorit që i bën Ministria e Linjës dhe në 
përputhshmëri me Planet zhvillimore komunale. Ky plan duhet që së pari t’i 
dorëzohet për miratim Bordit të Drejtorëve. Pas miratimit, Plani Afarist i 
dorëzohet, për qëllime të informimit vetëm,sipas rastit, Ministrit ose 
Komisionit(eve) përkatëse Komunale të Aksionarëve. Plani i Biznesit mund 
të rishikohet pas gjashtëmujorit të parë të vitit. Plani Afarist duhet të 
analizojë së paku, si vijon: 

 
Neni 18 

 
Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 31.5. i shtohet paragrafi i ri 31.6. si në vijim: 

31.6. Raportet Vjetore dhe Tremujore në formë të informatës i dërgohen edhe 
Kryetarit të Komunës në të cilën e ushtron veprimtarinë Ndërmarrja 
Publike, në pajtim më Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale. 

 
Neni 19 

 
1. Neni 33 i ligjit bazik paragrafi 33.1. riformulohet si në vijim:  

33.1. Pasqyrat Vjetore Financiare të çdo Ndërmarrje Publike i nënshtrohen një 
auditimi të jashtëm të paraparë me ligj në pajtim me standardet e pranuara 
ndërkombëtare të auditimit. Ky auditim kryhet nga një auditor i pavarur, 
kompetent dhe i kualifikuar. Produkti përfundimtar i një auditimi të tillë 
duhet të jetë një opinion mbi vërtetësinë për Pasqyrat Vjetore Financiare 
përfshirë këtu edhe Letër Menaxhmentin. Opinioni dhe Letra e 
Menaxhmentit duhet të dorëzohen tek Njësia e Politikave dhe Monitorim të 
NP-ve më së largu deri më 30 maj të vitit vijues për vitin paraprak. Përveç 
kësaj, Auditori i Përgjithshëm, Qeveria dhe Kuvendi mund të kryejnë 
çfarëdo lloj auditimi që konsiderojnë se është i nevojshëm.  

2. Neni 33 i ligjit bazik, paragrafi 33.3. riformulohet si në vijim:  
33.3. Auditimin e Pasqyrave Financiare do ta bëjë Zyra e Auditorit të 

Përgjithshëm, në të kundërtën, Zyrtari i Prokurimit i NP-së do të prokurojë 
shërbimet e një auditori për kryerjen e auditimit të jashtëm në përputhje me 
kushtet e përcaktuara në Ligjin për Prokurim Publik dhe me nenin 33 të 
Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike. Kontrata përkatëse do të ketë 
kohëzgjatje prej tri (3) viteve.  
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Neni 20 
 
Neni 34 i ligjit bazik, paragrafi 34.1. riformulohet si në vijim: 

34.1. Të gjitha NP do t’i përgatisin dhe vënë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen 
sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Miratimi, ndryshimi, plotësimi, si dhe 
shfuqizimi i Rregulloreve të NP-ve është kompetencë ekskluzive e Bordit të 
Drejtorëve të NP-së; megjithatë, Aksionari(ët) e NP-së duhet të sigurojë që 
rregulloret të jenë në përputhje me këtë Ligj dhe modelet e rregulloreve të 
shpallura nga Ministri sipas paragrafit 4 të nenit 34 të Ligjit Nr.03/L-087 për 
Ndërmarrjet Publike. 

 
Neni 21 

 
Në nenin 39, të ligjit bazik, paragrafi 39.1, emërtimi “Ministrinë e Ekonomisë dhe 
Financave” fshihet dhe zëvendësohet me emërtimin “Ministrinë përkatëse për Zhvillim 
Ekonomik”. 
 

Neni 22 
 
Neni 43 i ligjit bazik, paragrafi 43.1. riformulohet si në vijim: 

43.1. Qeveria është e autorizuar që ta emërojë një Bord të Përkohshëm të 
Drejtorëve (“Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve”) për secilën NP për të 
shërbyer në cilësinë e Bordit të Drejtorëve të NP-së për një periudhë 
gjashtëmujore, duke filluar me miratimin e Vendimit mbi Themelimin e një 
Ndërmarrje Publike të re apo nga shkarkimi i bordit aktual deri në 
përzgjedhjen e bordit të përhershëm në përputhje me nenin 15 të Ligjit 
Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike. 

 
Neni 23 

 
1. Lista 1 Ndërmarrjet Publike Qendrore në ligjin bazik fshihet dhe riformulohet si në 

vijim: 
 

Lista 1 
 

Ndërmarrjet Publike Qendrore 
1. Korporata Elektroenergjetike e Kosovës sh.A (KEK);  
2. Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim te Energjisë(KKDFE);  
3. Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, sh.A (KOSTT);  
4. Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.A (PTK);  
5. Hekurudhat e Kosovës-TrainKos sh.A;  
6. Hekurudhat e Kosovës-InfraKos sh.A;  
7. Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës-Kontrolli Ajror”Adem Jashari” sh.A;  
8. Kompania për Menaxhimin e Deponive sh.A;  
9. NPH Iber Lepenc Sh.A.  
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Kompanitë Rajonale të Ujitjes: 
1. Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë sh.A Pejë.  
2. Kompania e Ujitjes Radoniqi-Dukagjini sh.A Gjakovë.  
 
Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit: 
1. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina sh.A, Prishtinë;  
2. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini sh.A, Pejë;  
3. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor sh.A, Prizren;  
4. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica sh.A, Mitrovicë;  
5. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava sh.A, Gjilan;  
6. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi sh.A, Gjakovë.  
7. Lista 2 Ndërmarrjet Publike Lokale në Ligjin në fuqi fshihet dhe riformulohet si 

ne vijim:  
 

Lista 2 
 

1. Ngrohtorja e Qytetit Termokos sh.A, Prishtinë, Prishtina 100%;  
2. Ngrohtorja e Qytetit Gjakova sh.A, Gjakovë, Gjakova 100%;  
3. Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati sh.A Gjakovë, Gjakova 100%;  
4. Kompania e Mbeturinave JKP Standard, Mitrovicë, Mitrovica 100%;  
5. Kompania e Mbeturinave JKSP Zveçan, Zveçan, Zveçani 100%;  
6. Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibri, Zubin Potok, Zubin Potoku 

100%;  
7. Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave 24 Nëntori, Leposaviq,Leposaviqi 

100%;  
8. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni sh.A, Ferizaj:  

8.1. Njësia Operative Ferizaj, Ferizaj 85.3%;  
8.2. Njësia Operative Kaçanik, Kaçaniku 14.7%.  

9. Ndërmarrja Publike Banesore, Prishtinë, Prishtina 100%;  
10. NP Tregu, Mitrovicë, Mitrovica 100%;  
11. Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi sh.A, Prishtinë;  
12. Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti sh.A, Pejë;  
13. Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia sh.A, Ferizaj;  
14. Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni sh.A, Prizren;  
15. Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena sh.A, Gjilan;  
16. Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti sh.A, Mitrovicë;  
17. Hortikultura sh.a -Prishtinë, Prishtina 100%;  
18. Sport-Marketing sh.a –Prishtinë, Prishtina 100%;  
19. NPK Trafiku Urban sh.a -Prishtinë, Prishtina 100%;  
20. Ndërmarrja Publike për Banim sh.a – Podujevë, Podujeva 100%;  
21. Ndërmarrja Publike për Banim sh.a – Pejë, Pejë 100%.  
 
Stacionet e Autobusëve: 
1. Stacioni i Autobusëve Prishtinë, Prishtina 100%.  
2. Stacioni i Autobusëve Podujevë, Podujeva 100%.  
3. Stacioni i Autobusëve Fushë-Kosovë, Fushë-Kosova 100%.  
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4. Stacioni i Autobusëve Gllogoc, Gllogoci 100%.  
5. Stacioni i Autobusëve Lipjan, Lipjani 100%.  
6. Stacioni i Autobusëve Prizren, Prizreni 100%.  
7. Stacioni i Autobusëve Dragash, Dragashi 100%.  
8. Stacioni i Autobusëve Malishevë, Malisheva 100%.  
9. Stacioni i Autobusëve Suharekë, Suhareka 100%.  
10. Stacioni i Autobusëve Mitrovicë, Mitrovica 100%.  
11. Stacioni i Autobusëve Vushtrri, Vushtrria 100%.  
12. Stacioni i Autobusëve Leposaviq, Leposaviqi 100%.  
13. Stacioni i Autobusëve Zubin Potok, Zubin Potoku 100%.  
14. Stacioni i Autobusëve Zveçan, Zveçani 100%.  
15. Stacioni i Autobusëve Gjilan, Gjilani 100%.  
16. Stacioni i Autobusëve Viti, Vitia 100%.  
17. Stacioni i Autobusëve Ferizaj, Ferizaj 100%.  
18. Stacioni i Autobusëve Kaçanik, Kaçaniku 100%.  
19. Stacioni i Autobusëve Pejë, Peja 100%.  
20. Stacioni i Autobusëve Istog, Istogu 100%.  
21. Stacioni i Autobusëve Deçan, Deçani 100%.  
22. Stacioni i Autobusëve Gjakovë, Gjakova 100%.  
23. Stacioni i Autobusëve Rahovec, Rahoveci 100%.  
 

Neni 24 
Hyrja ne fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-111 
20 prill 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-017-2012, datë 17.05.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 30 MAJ 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-220 
PËR INVESTIMET E HUAJA 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton 

 
LIGJ PËR INVESTIMET E HUAJA 

 
Neni 1 
Qëllimi  

  
Ky ligj ka për qëllim të rregullojë mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e 
investimeve të huaja në Republikën e Kosovës, tu ofrojë investitorëve të huaj të drejta 
dhe garanci themelore, që u japin siguri investitorëve të huaj që investimet e tyre të 
mbrohen dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat e 
pranuara ndërkombëtare. 

 
Neni 2 

Përkufizimi  
 

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
1.1. Ministria - Ministrinë përkatëse për Tregti dhe Industri; 
1.2. Investitor i huaj – një person i huaj që bën një investim në Republikën e 

Kosovës.  
1.3. Person i huaj: 

1.3.1. çdo person fizik që është shtetas i një vendi të huaj; 
1.3.2. çdo person fizik që është shtetas i Republikës së Kosovës, por ka 

vendbanim jashtë vendit; 
1.3.3. një person juridik i themeluar sipas ligjit të një vendi të huaj.  

1.4. Investim - çdo aset në pronësi apo ndryshe ligjërisht e mbajtur nga një 
Person i huaj në Republikën e Kosovës me qëllim të kryerjes së aktiviteteve 
të ligjshme komerciale, duke përfshirë por jo dhe kufizuar:  
1.4.1. Pasuri e luajtshme apo e paluajtshme, duke përfshirë të drejta në dhe 

mbi një pasuri të tillë siç është hipoteka, pengu, garancia, dhënia me 
qira dhe servituti;  

1.4.2. Prona e paprekshme dhe intelektuale, duke përfshirë të drejtat në 
pronësinë në fjalë, si dhe vullnetin e mirë, proceset teknike dhe 
njohuritë;  
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1.4.3. Paratë e gatshme, fondet, letrat me vlerë, aksionet apo llojet tjera të 
interesave pronësore në një shoqëri tregtare të Republikës së 
Kosovës apo të huaj; obligacionet, dëftesat e borxhit, instrumentet 
tjera të kredive;  

1.4.4. Kërkesat ose të drejtat në para, të mirat, shërbimet dhe performanca 
nën kontratë;  

1.4.5. Koncesionet ose licencat të rregulluara me ligj, akt administrativ 
apo kontratë, dhe  

1.4.6. Fitimin e akumuluar nga një investim në Republikën e Kosovës apo 
ndonjë investim diku tjetër.  

1.5. Shoqëri tregtare e Republikës së Kosovës - shoqëri tregtare që është 
themeluar nën ligjin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës dhe që nuk 
është shoqëri e huaj tregtare.  

1.6. Aktivitet afarist- çdo aktivitet që përfshinë ofertën, ofrimin apo prodhimin 
e mallrave, shërbimeve, pronës dhe/ose punë për dikë në kthim me ndonjë 
tip të pagesës apo kompensimit.  

1.7. Akti i shpronësimit - çdo akt apo masë, çdo seri e akteve apo masave, çdo 
dështim për të vepruar apo çdo seri e dështimeve për të vepruar nëse në 
mënyrë direkte apo indirekte, shoqërisë së huaj tregtare investuese në fjalë 
ia heq pronësinë apo kontrollin, apo një përfitim të rëndësishëm ose 
shfrytëzim të një aseti; me kusht që termi “akt i shpronësimit” të mos 
aplikohet gjatë detyrimeve në Republikën e Kosovës nga tatimet dhe 
detyrimet e përgjithshme të aplikueshme.  

1.8. Shoqëri e huaj investuese - çdo organizatë afariste e Republikës së 
Kosovës e themeluar ligjërisht në Republikën e Kosovës nëse: 
1.8.1. së paku dhjetë për qind (10%) të kapitalit të vetë është kontribuar 

direkt apo indirekt nga një investitor i huaj, ose 
1.8.2. kontrollohet nga një apo më shumë investitorë të huaj në bazë të një 

kontrate me shkrim, të drejtave për të ushtruar pjesën më të madhe 
të aksioneve votuese të organizatës apo të drejta ngjashme 
pronësore, ose të drejtat për të emëruar pjesën më të madhe të bordit 
të vetë të drejtorëve apo të organeve tjera mbikëqyrëse.  

1.9. Valuta lirshëm të konvertueshme - çdo valutë e përcaktuar si e tillë nga 
Fondi Monetar Ndërkombëtar.  

1.10. Autoritet Publik - çdo organ, autoritet ekzekutiv qeveritar, ministri, organ 
publik, departament, agjenci, ose autoritete të tjera të ngjashme që ushtrojnë 
kompetenca ekzekutive, ligjdhënëse, rregullative, administrative ose 
gjyqësore në territorin e Republikës së Kosovës. 

1.11. QNZKI - Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve.  
1.12. Konventa QNZKI – Konventa e Qendrës Ndërkombëtare për zgjidhjen e 

Kontesteve të Investimit ndërmjet shteteve dhe shtetasve të vendeve të 
ndryshme. 

1.13. Rregullat lehtësuese shtesë të QNZKI - Rregullat e Arbitrimit (Lehtësim 
shtesë) të Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve.  

1.14. Rregullat UNCITRAL- Rregullat e Arbitrazhit të Komisionit të Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtën e Tregtisë Ndërkombëtare.  
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1.15. Rregullat OEN - Rregullat e Arbitrazhit të Odës Ekonomike Ndërkombëtare.  
1.16. Konventa e Nju Jorkut - Konventa mbi Njohjen dhe Zbatimin Vendimeve 

të Huaja Arbitrazhit.  
1.17. Gjykatë - Gjykata Kompetente për Çështje Administrative.  
1.18. Agjenci - Agjencia për Investime dhe për përkrahjen e ndërmarrjeve. 
1.19. Kontest për një investim të huaj - çdo mosmarrëveshje ose pretendim që 

lind nga një investim i huaj ose që ka lidhje me të. 
1.20. Heshtja është pranim - garantimi i së drejtës së çdo personi që të 

ndërmarrë një aktivitet apo veprim biznesor të llojit të caktuar pa marrjen e 
aprovimit nga e organit kompetent, nëse një aprovim apo refuzim i kërkesës 
nuk është dhënë në kuadër të kufizimeve kohore të paraparë me 
legjislacionin në fuqi.  

1.21. Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme NMVM-të - Ndërmarrjet të 
cilat kanë statusin e njërës nga ndërmarrjet të klasifikuara si vijon: 
1.12.1. mikro-ndërmarrja duhet të ketë të punësuar deri nëntë (9) punëtorë; 
1.12.2. ndërmarrja e vogël duhet të ketë të punësuar prej dhjetë (10) deri 

dyzet e nëntë (49) punëtorë; 
1.12.3. ndërmarrja e mesme duhet të ketë të punësuar prej pesëdhjetë (50) 

deri dyqind e dyzet e nëntë (249) punëtorë. 
 

Neni 3 
Trajtimi i përgjithshëm  

  
1. Republika e Kosovës do t’ju jep investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre 

trajtim të njëjtë dhe të barabartë me ndonjë investitor vendor dhe investimeve 
vendore.  

2. Republika e Kosovës i siguron investitorët e huaj dhe investimet e tyre mbrojtje 
dhe siguri të plotë dhe të vazhdueshme në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

3. Në asnjë rast trajtimi, mbrojtja ose siguria që kërkohet nga ky paragraf nuk do të 
jetë më pak i favorshëm sesa që kërkohet nga normat e përgjithshme të pranuara të 
së drejtës ndërkombëtare apo ndonjë dispozitë të këtij ligji. 

4. Republika e Kosovës nuk do të dëmtojë me asnjë veprim apo mosveprim të 
paarsyeshëm apo diskriminues, veprimtarinë, menaxhimin, mirëmbajtjen, 
shfrytëzimin, gëzimin apo largimin e një organizate të huaj investuese apo të 
ndonjë investimi tjetër nga një investitor i huaj në Republikën e Kosovës. 
Republika e Kosovës nuk ndërhynë me aktivitetet dhe të drejtat e ligjshme dhe me 
interesat ligjërisht të njohura të një investitori të huaj.  

5. Çdo autoritet publik që shkel apo në ndonjë mënyrë dështon të respektojë të drejtat 
dhe garancitë të siguruara me këtë ligj për investitorët e huaj dhe investimet e tyre, 
do të jenë të detyruar të paguajnë kompensim, në pajtim me nenin 8 paragrafi 2. të 
këtij ligji për humbjet dhe harxhimet e shkaktuara si pasojë e një shkeljeje apo 
dështimi të tillë. Asnjë lloj imuniteti ligjor nuk do të shërbejë si mbrojtje për 
përgjegjësinë e krijuar nga ky nen.  
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Neni 4 
Mos diskriminimi  

  
1. Republika e Kosovës trajton njëjtë investitorët e huaj pavarësisht bazës së 

shtetësisë, origjinës, vendbanimit, vendit të themelimit të afarizmit ose kontrollit.  
2. Investitorët e huaj dhe investimet e tyre do të jenë në pajtim dhe do të kenë të 

drejtë dhe obligime me ligjin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës njëlloj 
sikurse investitorët vendor dhe investimet e tyre.  

 
Neni 5 

Pajtueshmëria me Detyrimet  
  
1. Republika e Kosovës përmbushë me mirëbesim të gjitha detyrimet që ka ndaj 

investitorëve të huaj. Kjo dispozitë aplikohet për çdo lloj detyrimi, qoftë i krijuar 
me ligj, marrëveshje, ose akt tjetër ligjor. 

2. Nëse autoriteti publik nxjerr një akt apo ndërmerr një detyrim lidhur me një 
investitor të huaj të caktuar dhe nxjerrja e një akti të tillë apo ndërmarrja e një 
detyrimi të tillë është përtej autorizimeve të një autoriteti të tillë publik, investitori 
i huaj ka të drejtë në kompensim sipas nenit 8 paragrafi 2. të këtij ligji, për humbjet 
dhe harxhimet e shkaktuara si rezultat i mirëbesimit të investitorit të huaj në 
besueshmërinë e një akti të tillë apo detyrimi. 

 
Neni 6 

Stabiliteti i regjimit të investimeve  
  
1. Asnjë ligj, rregullore apo akt tjetër ligjor nuk do të ketë fuqi retroaktive apo nuk do 

të aplikohet në mënyrë retroaktive në dëm të investitorit të huaj apo një investimi 
të investitorit të huaj.  

2. Asnjë ligj, rregullore ose akt tjetër normativ nuk ka fuqi retroaktive ose nuk mund 
të zbatohet në mënyrë retroaktive në dëm të investitorit të huaj ose një investimi të 
investitorit të huaj. Nëse, investitori i huaj ka bërë investim në Republikën e 
Kosovë, dhe brenda periudhës pesë (5) vjeçare, menjëherë pas bërjes së investimit, 
ndonjë dispozitë e këtij ligji ndryshohet ose revokohet, dhe kjo ka ndikim negativ 
në investitorin e huaj ose investimin e tij, atëherë investitori i huaj ka të drejtë në 
kompensim nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas nenit 8 paragrafi 2. të këtij 
ligji, për të gjitha dëmet dhe shpenzimet e shkaktuara si pasojë e ndryshimit, 
revokimit ose nxjerrjes së një akti të tillë. Ky privilegj i investitorit të huaj i jepet 
atij dhe mund të zbatohet menjëherë pas bërjes së investimit në Republikën e 
Kosovës. 

 
Neni 7 

Shpronësimi dhe Nacionalizimi  
  
Investimet e huaja nuk do të shpronësohen apo nacionalizohen në mënyrë të 
drejtpërdrejt a të tërthortë, nuk do të jenë objekt i ndonjë mase tjetër të barasvlershme 
me to, me përjashtim të rasteve të veçanta në interes të përdorimit publik të përcaktuara 
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me ligj, pa diskriminim, me kompensim të menjëhershëm, të përshtatshëm dhe efektiv 
në përputhje me procedurat ligjore. 
 

Neni 8 
 Kompensimi  

 
1. Kompensimi për shpronësim dhe nacionalizim do të bëhet si në vijim:  

1.1. të paguhet në valutë lirshëm të konvertueshme;  
1.2. do të jetë sipas vlerës së tregut të asetit në fjalë para aktit të ndërmarrë të 

shpronësimit; me kusht që vlera e tregut të asetit në fjalë të rregullohet për 
të siguruar se nuk reflekton asnjë ndryshim në vlerë që mund t’i atribuohet 
vetë aktit të shpronësimit apo ndonjë njohurie paraprake ose parashikimi të 
aktit të shpronësimit nga persona privat apo publik, dhe të vendoset në bazë 
të valute lirshëm të konvertueshme;  

1.3. Do të përfshijë një kamatë që është e barabartë me London Interbank 
Offered Rate [LIBOR] plus dy përqind (2%) për periudhën që fillon nga 
data e ndërmarrjes së aktit të shpronësimit dhe përfundon në datën kur të 
gjitha kompensimet e kërkuara nga paragraf 1. i këtij neni të jenë paguar.  

2. Kur nga ky ligj kërkohet pagesa e kompensimit për dëmet dhe harxhimet e dala 
nga veprimi apo nga dështimi për të vepruar që nuk përbën një veprim 
shpronësimi, shuma e një kompensimi të tillë duhet të jetë e barabartë me vlerën e 
tregut të humbjeve dhe harxhimeve në fjalë, të përcaktuara nga data kur ato janë 
shkaktuar. Një kompensim i tillë do të paguhet me valutë lirshëm të 
konvertueshme dhe të përfshijë një kamatë që është e barabartë me London 
Interbank Offered Rate [LIBOR] plus dy për qind (2%) për periudhën duke filluar 
prej datës kur dëmet dhe harxhimet janë shkaktuar dhe përfundon në datën kur 
kompensimi i kërkuar nga ky ligj të jetë paguar.  

3. Procedura e rregullt ligjore, sipas paragrafit 1. të këtij neni, përfshinë, në veçanti, 
përputhjen me kërkesat procedurale dhe materiale të ligjit të aplikueshëm për 
shpronësim dhe të drejtën e investitorit të huaj, shoqërisë së huaj tregtare 
investuese apo personit të huaj që pohon se është ndikuar nga një veprim i 
shpronësimit për të marrë një shqyrtim të shpejtë të rastit të tij, përfshirë një caktim 
të kompensimit të rregullt, nga Gjykata apo gjykatë arbitrazhi në pajtim me nenin 
16 të këtij ligji.  

 
Neni 9 

Konvertimi i Valutës dhe Transferimet e Garantuara  
  
1. Një investitor i huaj, në lidhje me çdo pagesë, obligime, dhe fitime që kanë të 

bëjnë me një organizatë të huaj investimi apo investime tjera në Republikën e 
Kosovës kanë të drejtë të konvertojnë çdo valutë lokale që përdoret në mënyrë 
ligjore në Republikën e Kosovës në një valutë lirshëm të konvertueshme dhe të 
konvertojë çdo valutë të konvertueshme në valutë lokale që përdoret ligjërisht në 
Republikën e Kosovë.  

2. Një investitor i huaj ka të drejtë të transferojë lirshëm valutën e konvertueshme 
brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës, përfshirë, por duke mos u kufizuar në, 
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shumat e pranuara në një transaksion të konvertimit sipas paragrafi 1. i këtij neni. 
3. Të drejtat e konvertimit dhe transferimit të vendosura në paragrafin 1. dhe 2. të 

këtij neni janë të zbatueshme pa kufizim, kurdo që investitori i huaj konstaton, në 
diskrecionin e tij, që një konvertim i tillë apo transferim është i nevojshëm apo i 
këshillueshëm për të:  
3.1. Bërë kontribute në kapitalin e deklaruar apo operues të një organizate të 

huaj investimi ose të investimeve tjera në Republikën e Kosovës;  
3.2. Mbrojtur të ardhurat e riatdhesuara, fitimet, pagesat, ose kuotat e pranuara 

në lidhje me organizatën e huaj investuese apo investime tjera në 
Republikën e Kosovës;  

3.3. Bërë pagesa nën çdo kontratë;  
3.4. Mbrojtur vlerën apo kuotat e riatdhesuara nga shitja apo likuidimi i një aseti 

ose ndonjë pjesë të interesit të shoqërisë së huaj tregtare investuese apo 
investime tjera në Republikën e Kosovës; dhe  

3.5. Mbrojtur vlerën apo për të riatdhesuar pagesat e kompensimit që dalin nga 
zgjidhja e kontesteve apo të pranuara si rezultat i zbatimit të këtij ligji.  

4. Republika e Kosovës do të lejojë të gjitha konvertimet e tilla dhe transferimet të 
kryhen pa vonesë në pajtim me procedurat normale dhe të zakonshme bankare në 
pajtim me ligjin e aplikueshëm përveç nëse përcaktohet ndryshe nga një vendim i 
bazuar dhe final gjyqësor të marrë nga një gjykatë me juridiksion kompetent në 
pajtim me ligjin e aplikueshëm. 

5. Të gjitha konvertimet do të bëhen me kursin e këmbimit në treg.  
6. Nëse një autoritet publik ndërhynë ose i zvogëlon të drejtat e parashtruara në këtë 

nen, autoriteti i tillë publik, në pajtim me paragrafin 3. të këtij neni do të 
kompensojë investitorin e huaj për të gjitha dëmet dhe harxhimet e shkaktuara si 
rezultat i ndërmarrjes së veprimit të tillë.  

7. Republika e Kosovës mund të kufizojë transferimin nëpërmjet zbatimit të 
paanshëm, të barabartë dhe jodiskriminues të ligjeve të karakterit të përgjithshëm, 
duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me pagimin e taksave, detyrimeve tatimore, 
lehtësimin e kontrollit të aktiviteteve kriminale, dhe vendimeve gjyqësore.  

 
Neni 10 

Veprimet joligjore apo Mos-veprimet  
  
1. Pa paragjykuar ndonjë të drejtë tjetër apo mjet juridik që investitori i huaj mund t’i 

ketë, investitori i huaj ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës ose arbitrazhit për 
kompensim për dëmet dhe harxhimet e krijuara si pasojë e çdo veprimi apo 
mosveprimi që është e drejtuar kundër investitorit të huaj dhe që është një shkelje e 
ligjit të aplikueshëm në Republikën e Kosovës apo të normave të përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare dhe që i atribuohen Republikës së Kosovës.  

2. Heshtja është pranim do të aplikohet në rast se investitori i huaj ndërmerr një 
aktivitet apo veprim biznesor të llojit të caktuar pa marrjen e aprovimit nga e 
organit kompetent, nëse një aprovim apo refuzim i kërkesës nuk është dhënë në 
kuadër të kufizimeve kohore të paraparë me legjislacionin në fuqi.  
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Neni 11 
Konflikti i armatosur dhe Trazirat Qytetare  

  
1. Nëse një investitor i huaj pëson humbjen e një aseti apo një investim në 

Republikën e Kosovës si rezultat i dhunës që është i lidhur me situatën politike apo 
ekonomike, përfshirë luftën, konfliktet tjera të armatosura, revolucion, kryengritje, 
demonstrata, protesta, trazira qytetare, akte terroriste apo ngjarje të tjera të 
ngjashme, Republika e Kosovës do të trajtojë atë investitor të huaj apo person të 
huaj, sa i përket kompensimit apo zgjidhjes tjetër, trajtim të njëjtë dhe të barabartë 
me ndonjë investitor vendor dhe investimeve vendore.  

2. Një investitor i huaj ka të drejtë të marrë kompensim në pajtim me nenin 8 
paragrafi 1. të këtij ligji në rast të:  
2.1. përvetësimit të një aseti nga një autoritet publik; 
2.2. një shkatërrimi apo dëmtimi të një aseti nga autoriteti publik nëse një 

shkatërrim apo dëmtim i tillë nuk ka qenë i nevojshëm sipas situatës; ose  
2.3. dështimit të Republikës së Kosovës për të siguruar mbrojtjen dhe sigurinë 

në pajtim me obligimet e saj në nenin 3 dhe 4 të këtij ligji, përveç nëse 
dispozitat e mbrojtjes dhe sigurisë së tillë ishin të pamundura si rezultat i 
fuqisë madhore. 

 
Neni 12 

Respektimi i të drejtave  
  
Autoritetet publike duhet të njohin dhe respektojnë të gjitha të drejtat e një investitori 
të huaj lidhur me investimet e huaja në Republikën e Kosovës, posaçërisht kur ato të 
drejta lidhen me pronë të luajtshme dhe të paluajtshme, pronën intelektuale dhe asetet 
tjera, të drejtën e kontraktimit, dhe të drejtat e krijuara me këtë ligj. 

 
Neni 13 

Pajtueshmëria me Ligjet dhe Standardet  
  
1. Një investitor i huaj që kryen aktivitetet e tij në Republikën e Kosovës do të 

veprojë në pajtim me të gjitha ligjet dhe standardet e aplikueshme në Republikën e 
Kosovës, në baza të barabarta me investitorët tjerë vendorë. 

2. Gjatë ushtrimit të aktivitetit, një investitor i huaj duhet të veprojë në pajtim me 
dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit që janë të aplikueshme edhe për 
investitorët vendorë. 

 
Neni 14 

Personeli i huaj  
  
1. Një investitor i huaj ka të drejtë të punësojë ose në ndonjë mënyrë tjetër të 

kontraktojë persona fizik që janë shtetas të një vendi të huaj për qëllim të 
angazhimit të personave të tillë për të siguruar apo perfomuar, në Republikën e 
Kosovës, shërbime profesionale, të menaxhimit, administrative, mbikëqyrjes, apo 
të konsultimit ose funksione teknike.  
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2. Personat e tillë fizik do të lejohen të hyjnë dhe të qëndrojnë në Republikën e 
Kosovës për periudhën e kërkuar me kontratën e tyre me investitorin e huaj në 
pajtim me ligjin e aplikueshëm.  

3. Personat e tillë fizik, gjatë qëndrimit të tyre në Republikën e Kosovës, duhet që të 
jenë në pajtim me të gjitha ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës. 

 
Neni 15 

Likuidimi i një investimi  
  
1. Një investitor i huaj ka të drejtë të likuidojë ose të ndërpresë aktivitetet e 

investimit, në pajtim me ligjin e aplikueshëm.  
2. Me likuidimin apo ndërprerjen e aktivitetit të investimit, investitori i huaj ka të 

drejtë të riatdhesojë të gjitha asetet fizike dhe jo monetare të fituara si rezultat i 
likuidimit.  

3. Me likuidim apo ndërprerjen e aktivitetit të investimit, investitorët e huaj kanë të 
drejtë të konvertojnë dhe transferojnë në pajtim me nenin 9 të këtij ligji, të gjithë 
valutën dhe të hollat e fituara si rezultat i likuidimit, pas pagesave paraprake të të 
gjitha tatimeve dhe obligimeve ndaj Republikës së Kosovës.  

 
Neni 16 

Mekanizmat për zgjidhjen e kontesteve të investimit  
  
1. Një investitor i huaj ka të drejtë të kërkojë që një kontest i investimit të zgjidhet 

sipas ndonjë kushti apo procedure të aplikueshme me të cilën është arritur pajtimi 
me shkrim në mes investitorëve të huaj dhe Republikës së Kosovës.  

2. Në mungesë të një procedure të tillë të pajtuar, investitori i huaj ka të drejtë të 
kërkojë që kontesti i investimit të zgjidhet qoftë nëpërmjet procedurës gjyqësore në 
një gjykatë kompetente në Republikën e Kosovës apo nëpërmjet arbitrazhit vendor 
dhe ndërkombëtar. Investitori i huaj mund të zgjedhë secilën nga rregullat e 
mëposhtme procedurale për të qeverisur zgjidhjen e kontestit të investimit:  
2.1. Konventën e QNZKI, nëse investitori i huaj është shtetas i një vendi të huaj 

dhe ai vend dhe Kosova të dyja janë palë e asaj konvente në kohën e 
dorëzimit të kërkesës për arbitrazh;  

2.2. Rregullat Lehtësuese Shtesë të QNZKI, nëse kushtet juridike “ratione 
personae” të nenit 25 të Konventës QNZKI nuk janë përmbushur në kohën e 
dorëzimit të kërkesës për arbitrazh;  

2.3. Rregullat e UNCITRAL, në një rast të tillë autoritetit emërues i përmendur 
aty do të jetë Sekretari i Përgjithshëm i QNZKI; ose  

2.4. Rregullat OEN.  
3. Pëlqimi i Republikës së Kosovës për dorëzimin e një kontesti të investimit për 

arbitrazh sipas këtij neni në këtë mënyrë është i dhënë nën autoritetin e këtij ligji. 
Pëlqimi i investitorit të huaj mund të jepet në çdo kohë, qoftë me dorëzimin e një 
kërkese për arbitrazh apo duke ia paraqitur Agjencisë një kërkesë me shkrim ku 
jepet pëlqimi.  

4. Pëlqimet e përmendura më larët mendohet se kënaqin kërkesat për format e 
pëlqimit nën Kreun II të Konventës QNZKI, Rregullat Lehtësuese Shtesë të 



 
Ligji Nr. 04/L-220 për investimet e huaja 

 849 

QNZKI, Rregullat e UNCITRAL, Rregullat e OEN, si dhe Konventa e Nju Jorkut. 
Në veçanti, nëse një vendim i arbitrazhit merret nga një organ arbitrazhi të huaj 
apo ndërkombëtar sipas procedurave të autorizuara me këtë nen, një vendim i tillë 
do të jetë i zbatueshëm sipas ligjit të aplikueshëm për arbitrazh dhe zbatimit të 
vendimit të arbitrazhit të huaj.  

5. Përveç nëse investitori i huaj dhe Republika e Kosovës pajtohen ndryshe me 
shkrim, çdo arbitrazh sipas këtij ligji do të mbahet në një vend anëtare të BE-së që 
gjithashtu është palë e Konventës së Nju Jorkut.  

 
Neni 17 

Ligji i Zbatueshëm për Kontestet e Investimit  
  
1. Gjykata ose Tribunali i arbitrazhit që shqyrton një kontest të investimit do të 

vendosë për çështjet në kontest sipas rregullave thelbësore apo ligjeve të pajtuara 
me shkrim nga palët.  

2. Në mungesë të një pajtimi të tillë, gjykata apo tribunali i arbitrazhit do të aplikojë 
ligjin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës, duke përjashtuar rregullat private të 
ligjeve ndërkombëtare dhe rregullat e tilla të ligjeve publike ndërkombëtare që 
mund të jenë të aplikueshme për çështjet kontestuese.  

  
Neni 18 

Natyra finale dhe detyruese e vendimeve të arbitrazhit  
  
1. Të gjitha vendimet e arbitrazhit të marra në lidhje me një kontest të investimit të 

mbuluar nga ky ligj do të konsiderohen si të plotfuqishme dhe të detyrueshme për 
palët në kontest, përfshirë Republikën e Kosovës. 

2. Një vendim i tillë do të jetë i zbatueshëm në Republikën e Kosovës në masë dhe 
shkallë të njëjtë sikurse të ishte vendim i plotfuqishëm i gjykatës më të lartë 
kompetente në Republikën e Kosovës. Asnjë lloj i imunitetit nuk mund të kërkohet 
apo të shërbejë si mbrojtje për zbatimin e një vendimi të tillë.  

 
Neni 19 

Konfliktet me Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe me Ligjet tjera  
 
1. Në rast të konfliktit ndërmjet një dispozite të këtij ligji dhe të një dispozite të një 

marrëveshjeje ndërkombëtare bilaterale ose multilaterale lidhur me investimet e 
huaja dhe Republika e Kosovës është palë, një marrëveshje e tillë ndërkombëtare 
do të ketë përparësi.  

2. Në rast të konfliktit ndërmjet ndonjë dispozite të këtij ligji dhe dispozite të ndonjë 
ligji të aplikueshëm në Republikën e Kosovës, dispozitat e këtij ligji do të 
mbizotërojnë, me kusht që ligji i tillë përmban qëllim të shprehur qartë për të 
evituar zbatimin e një dispozite të këtij ligji.  

3. Asgjë në këtë nen nuk do të interpretohet apo aplikohet në asnjë mënyrë që dëmton 
apo pengon të drejtën në kompensim të krijuar sipas neni 8 të këtij ligji. 
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Neni 20 
Aplikimi ndaj investimeve të mëparshme  

  
Ky ligj dhe të drejtat, garancitë, privilegjet dhe mbrojtjet e vendosura me këtë ligj do të 
aplikohen njëlloj për investitorët e huaj që kanë investuar në Republikën e Kosovës 
para hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
 

Neni 21 
Regjistri i investimeve të huaja 

 
1. Ministria themelon dhe mban një regjistër për të gjithë investitorët e huaj dhe 

investimet e huaja.  
2. Regjistri duhet të jetë publik dhe i përditësuar së paku dy herë në vit, me 30 

qershor dhe 31 dhjetor.  
3. Forma dhe përmbajtja e regjistrit përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrur nga 

Ministria. 
 

Neni 22 
Programet dhe Masat për krijimin dhe zhvillimin e NMVM-ve 

 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës, pasi që t’i merr parasysh burimet e kufizuara 

administrative dhe buxhetore, mund të autorizojë Agjencinë që të mbështesë 
krijimin dhe zhvillimin e një mjedisi të përshtatshëm për NMVM-të duke: 
1.1. punuar me huadhënësit në sektorin privat për të siguruar për NMVM-të një 

qasje të drejtë dhe jo-diskriminuese në huazimet private dhe mundësitë tjera 
kredituese; 

1.2. punuar së bashku me kredidhënësit e sektorit privat për të identifikuar dhe 
minimizuar pengesat ligjore, administrative dhe/ose juridike të cilat pa 
nevojë e kufizojnë kredidhënien në përgjithësi, apo kredidhënien për 
NMVM-të në veçanti; 

1.3. bashkëpunuar me Zyrën e Statistikave të Republikës së Kosovës, për të 
mbledhur, analizuar, dhe shpërndarë statistika dhe shënime të tjera të cilat 
do të shërbenin për: 
1.3.1. të kuptuar më mirë mjedisin ekonomik dhe komercial të NMVM-ve; 
1.3.2. të ndihmuar në krijimin e politikave racionale me kosto të 

arsyeshme për NMVM-të; 
1.3.3. të inkurajuar investime nga furnizuesit e sektorit privat të mallrave 

dhe shërbimeve; 
1.3.4. të mundësuar një zgjedhje të drejtë në vendimmarrje ndërmarrësve, 

huadhënësve, dhe konsumatorëve në lidhje me prodhimet dhe 
shërbimet e NMVM-ve; 

1.4. bashkëpunuar me Ministrinë përkatëse të Financave, Ministrinë përkatëse të 
Bujqësisë, dhe me autoritetet tjera publike, që të sigurojë që legjislacioni 
dhe praktikat administrative nuk i diskriminojnë në mënyrë të paarsyeshme 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; 

1.5. punuar dhe u takuar rregullisht me NMVM-të për të identifikuar dhe 
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zhvilluar propozime që eliminojnë ose minimizojnë barrierat ose kushtet 
burokratike të panevojshme, të tepërta, ose problematike, që rrjedhin nga një 
ligj ose instrument tjetër legjislativ, ose nga praktika e administratës 
publike; 

1.6. angazhuar shoqatat afariste, ato profesionale, OJQ-të dhe organizatat tjera 
qytetare në zhvillimin e infrastrukturës për mbështetjen e krijimit të 
NMVM-ve dhe zhvillimin e tyre; 

1.7. siguruar që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të kenë mundësi konkurrimi 
të drejtë dhe jodiskriminues në kontratat Qeveritare; 

1.8. punuar me organizatat relevante ndërkombëtare dhe institucionet qeveritare 
për të krijuar mundësi tregtie jashtë Republikës së Kosovës, për prodhimet 
dhe shërbimet e llojeve të ndryshme me prejardhje nga Republika e 
Kosovës; 

1.9. punuar me Ministrinë përkatëse të Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe të 
tjerët për përpilimin e politikave dhe instrumenteve të nevojshme juridike 
për t’u siguruar NMVM-ve rregulla më fleksibile mbi marrëdhëniet 
punëdhënës-punonjës; dhe 

1.10. lehtësuar komunikimin: 
1.10.1. ndërmjet NMVM-ve; 
1.10.2. ndërmjet NMVM-ve dhe ndërmarrjeve të mëdha të cilat kanë nevojë 

për prodhimet ose shërbimet e NVM-ve; dhe 
1.10.3. ndërmjet NMVM-ve dhe këshilltarëve, trajnerëve, profesionistëve 

privat që mund të ngrisin kapacitetin dhe nivelin e ekspertizës së 
NMVM-ve; 

1.11. ndërtuar skema të trajnimeve dhe këshillimeve për kategoritë e 
ndërmarrësve potencial dhe atyre ekzistues dhe NMVM në tërësi; 

1.12. zhvilluar programin e hapësirave të punës përmes inkubatorëve të biznesit, 
parqeve të biznesit dhe parqeve industriale; 

1.13. bashkëpunuar me Ministrinë përkatëse të Financave dhe Autoritetin 
Qendror Bankar të Republikës së Kosovës, që së bashku të përgatitin dhe 
propozojnë Kuvendit programin dhe skemat për mbështetjen e NMVM-ve 
për qasje ne kapitalin privat dhe burimet financiare. 

 
Neni 23 

Agjencia për Investime dhe për përkrahjen e ndërmarrjeve 
në Republikën e Kosovës 

 
1. Agjencia është institucion në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe 

është përgjegjës për mbrojtjen, dhe promovimin e investimeve, mbështet zbatimin 
e politikave dhe programeve publike në fushën e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, 
të vogla dhe të mesme dhe zhvillon politika lidhur me themelimin dhe zhvillimin e 
zonave ekonomike. 

2. Agjencia drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, emërimi, shkarkimi, funksionet dhe 
përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm realizohen në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës si dhe Rregulloren përkatëse për 
procedurat e emërimit në pozita të larta drejtuese. 
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3. Rekrutimi i zyrtarëve të Agjencisë bëhet sipas kushteve dhe kritereve të 
përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi për Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës. 

4. Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë rregullohet me akt nënligjor për 
organizimin dhe strukturimin e brendshëm të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 

5. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, bëhet bashkimi i “Agjencisë së Promovimit dhe 
Investimeve në Republikën e Kosovës dhe Agjencisë për Mbështetjen e 
Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme”, ku të drejtat dhe detyrimet i barten 
Agjencisë. 

 
Neni 24 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij ligji, nxjerrë akte nënligjore 
brenda dymbëdhjetë (12) muajsh nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji.  
 

Neni 25 
Shfuqizimi 

  
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr. 02/L-33 për investimet e huaja, si 
dhe Ligji Nr. 02/L-5 për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, Ligji Nr. 
03/L-031 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-5 për mbështetjen e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  

 
Neni 26 

Hyrja në fuqi  
 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji nr. 04/L-220 
12 dhjetor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-059-2013, datë 30.12.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 1 / 09 JANAR 2014, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PARTNERITET PUBLIKO PRIVAT 
 

PJESA I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kornizës ligjore për partneritet publiko privat duke 
përfshirë procedurat për të hyrë në një partneritet publiko privat, përmbajtjen dhe 
strukturën e marrëveshjeve për Partneritet Publiko Privat si dhe strukturën 
institucionale përgjegjëse për menaxhimin dhe zhvillimin e Partneritetit Publiko Privat 
në Republikën e Kosovës. 
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Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Dispozitat e këtij ligji rregullojnë Partneritetet Publiko Private për ofrimin e 

shërbimeve publike dhe/ose infrastrukturës publike në të gjithë sektorët ekonomik 
dhe shoqëror, duke përfshirë por pa u kufizuar në: 
1.1. transport, duke përfshirë sistemin hekurudhor, transportin në binarë, 

aeroportet, rrugët, tunelet, urat, parkingjet, transportin publik;  
1.2. infrastrukturë energjetike, përjashtuar ndërtimin e kapaciteteve të reja për 

gjenerim të energjisë;  
1.3. naftësjellës, gazsjellës, rafinimi dhe distribuimi;  
1.4. prodhim, distribuim, trajtim, mbledhje dhe administrim të ujit, ujërave të 

zeza, drenazhës, ujitjes, kanaleve;  
1.5. mbledhje, deponim, riciklim dhe menaxhim i mbeturinave;  
1.6. telekomunikacion;  
1.7. arsim;  
1.8. sport dhe rekreacion;  
1.9. shëndetësi;  
1.10. turizëm dhe kulturë;  
1.11. infrastrukturë të burgjeve;  
1.12. rehabilitim i tokës dhe pyjeve;  
1.13. parqe industriale;  
1.14. strehim publik, strehim social dhe punë sociale;  
1.15. ndërtesa qeveritare, administrative dhe publike;  
1.16. shërbim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës bazuar në TI dhe të dhëna;  

2. Ky ligj nuk zbatohet për:  
2.1. dhënien e licencave, lejeve ose autorizimeve nga Autoritetet Publike, përveç 

nëse dhënia e licencës, lejes ose autorizimit kërkohet në kuadër të 
Partneritetit Publiko Privat.  

2.2. kontratat publike që nuk janë përcaktuar në nën-paragrafin 1.2. të paragrafit 
1. të nenit 7 të këtij ligji;  

2.3. privatizimin e një infrastrukture publike ose ndërmarrjeje publike, sipas 
Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, përveç nëse në Ligjin për 
Ndërmarrjet Publike kërkohet zbatimi i dispozitave të këtij ligji;  

2.4. minierat dhe mineralet dhe të drejtat që ndërlidhen me to, që rregullohen 
sipas Ligjit Nr. 03/163 për Minierat dhe Mineralet, përveç nëse në Ligjin 
për Miniera dhe Minerale kërkohet zbatimi i dispozitave të këtij ligji;  

2.5. ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese energjetike, që rregullohen sipas 
Ligjit Nr. 03/L-185 për Rregullatorin e Energjisë, përveç nëse në Ligjin për 
Rregullatorin e Energjisë kërkohet zbatimi i dispozitave të këtij ligji;  

2.6. të drejtat e ndërlidhura me hapësirën ajrore;  
2.7. kontratat Publike dhe Koncesionet e klasifikuara sipas Ligjit Nr. 03-L-178 

për Klasifikimin e Informacionit dhe Verifikimin e Sigurisë;  
2.8. kontratat Publike dhe Koncesionet që rregullohen me dispozita të tjera 

procedurale dhe që jepen:  
2.8.1. në bazë të një marrëveshjeje ndërkombëtare ndërmjet Republikës së 
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Kosovës dhe një ose më shumë shteteve tjera që ka të bëjë me 
furnizimet ose punët të cilat kanë për qëllim zbatimin e përbashkët 
ose eksploatimin e një pune nga shtetet nënshkruese ose shërbimet 
që kanë për qëllim zbatimin e përbashkët ose eksploatimin e një 
projekti nga shtetet nënshkruese;  

2.8.2. në bazë të një marrëveshjeje ndërkombëtare të lidhur nga Republika 
e Kosovës që ndërlidhet me stacionimin e trupave dhe që ka të bëjë 
me ndërmarrjet e një shteti të tretë; dhe  

2.8.3. në bazë të një procedure të veçantë të një organizate ndërkombëtare.  
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Autoritet kontraktues – një autoritet publik i cili ka hyrë në një 
marrëveshje për partneritet publiko-privat në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji.  

1.2. Autoritet Publik - nënkupton:  
1.2.1. një ose më shumë ministri ose agjenci të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës;  
1.2.2. një ose më shumë komuna;  
1.2.3. një ose më shumë ndërmarrje publike ose organe të tjera që 

rregullohen sipas së drejtës publike;  
1.2.4. një bashkim i këtyre autoriteteve dhe organeve të lartpërmendura.  

1.3. Departamenti Qendror i Partneritetit Publiko Privat ose Departamenti 
PPP - ka kuptimin e përcaktuar me nenin 18 të këtij ligji.  

1.4. Infrastrukturë Publike - asetet fizike, strukturat dhe sistemet të cilat 
ofrojnë shërbime publike në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. 

1.5. Komiteti për Partneritete Publiko Private ose “KPPP” - ka kuptimin e 
përcaktuar në nenin 16 të këtij ligji.  

1.6. Koncesion - Koncesionet e Punëve dhe Koncesionet e Shërbimeve.  
1.7. Koncesion i Punëve - një kontratë e njëjtë sikurse kontrata e punëve përveç 

se kryerja e kontratës së tillë kompensohet plotësisht ose pjesërisht me 
dhënien e të drejtës së shfrytëzimit të objektit të kontratës së tillë.  

1.8. Koncesion i Shërbimit - një kontratë e njëjtë sikurse kontrata e shërbimit, 
përveç faktit se kryerja e kësaj kontrate kompensohet plotësisht ose 
pjesërisht me dhënien e të drejtës së shfrytëzimit të objektit të kontratës së 
tillë. 

1.9. Konzorcium - një grup i ofertuesve. 
1.10. Kontratë Shërbimi - një kontratë, pos një kontrate të furnizimit ose të 

punëve siç është përkufizuar në Ligjin për Prokurimin Publik në Republikën 
e Kosovës, që lidhet mes një Autoriteti Publik dhe një ose më shumë 
partnerëve privat, kryerja e të cilës kompensohet me pagesë monetare. 

1.11. Kontratë Pune - një kontratë ndërmjet një Autoriteti Publik dhe një ose më 
shumë partnerëve privat që ka detyrë kryesore zbatimin, projektimin dhe 
përmbushjen, ose realizimin përmes çfarëdo mënyre të një pune ndërtimore 
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ose aktiviteteve të inxhinierisë, kryerja e të cilës kompensohet me pagesë 
monetare.  

1.12. Kontratë Publike - do të thotë:  
1.12.1. kontrata e shërbimeve;  
1.12.2. kontrata e furnizimit;  
1.12.3. kontrata e punëve;  
1.12.4. kontrata publike kornizë;dhe  
1.12.5. kontrata për pronën e paluajtshme siç janë përkufizuar në Ligjin për 

Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës.  
1.13. Marrëveshje - një kontratë ndërmjet një autoriteti publik dhe një partneri 

privat që ka për qëllim zbatimin e një Partneriteti Publiko Privat dhe të 
gjitha marrëveshjet paralele dhe ndihmëse duke përfshirë marrëveshjet e 
financimit, marrëveshjet për operim dhe menaxhim dhe marrëveshjet 
direkte.  

1.14. Ofertues ose ofertuesit - shoqëritë tregtare, duke përfshirë grupet e 
personave juridik, të cilët janë pjesëmarrës në një procedurë të përzgjedhjes 
për një marrëveshje.  

1.15. Organi Shqyrtues i Prokurimit ose “OSHP”- Organ Shqyrtues i 
Prokurimit Publik i themeluar sipas Ligjit për Prokurimin Publik në 
Republikën e Kosovës. 

1.16. Partner Privat - personi juridik i cili hyn në një Partneritet Publiko Privat 
me Autoritetin Publik për ofrimin e infrastrukturës publike dhe shërbimeve 
publike.  

1.17. Partneriteti Publiko Privat ose PPP - çdo bashkëpunim kontraktues ose 
institucional në mes të një ose më shumë Autoriteteve Publike dhe një ose 
më shumë Partnerëve Privat sipas të cilit partneri privat:  
1.17.1. ofron një shërbim publik ose infrastrukturë publike në emër të 

Autoritetit Publik;  
1.17.2. merr përsipër rrezikun financiar, teknik, ndërtimor dhe operativ, 

duke përfshirë rreziqet e kërkesës dhe/ose disponueshmërisë, në 
lidhje me ofrimin e shërbimit publik ose infrastrukturës publike;  

1.17.3. pranon përfitimet nga ofrimi i shërbimit publik ose infrastrukturës 
publike në formë të:  

1.17.4. pagesës nga autoriteti publik nga buxheti i autoritetit përkatës 
publik;  

1.17.5. taksave ose tarifave të mbledhura prej partnerit privat nga 
përdoruesit ose klientët e shërbimit publik ose infrastrukturës 
publike që u ofrohet atyre; ose  

1.17.6. një kombinimi të pagesës dhe taksave ose tarifave të 
lartpërmendura.  

1.18. Përballueshmëria - detyrimet financiare që barten nga një Autoritet Publik 
bazuar në kushtet e marrëveshjes që do të përmbushet nga mjetet të cilat 
janë në kuadër të shpenzimeve aktuale dhe të planifikimit të arsyeshëm të 
shpenzimeve të ardhshme dhe të cilat janë: 
1.18.1. caktuar në buxhetin e Autoritetit Publik për shërbimin publik ose 

infrastrukturën publike për të cilën është lidhur marrëveshja dhe/ose  
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1.18.2. caktuar në Buxhetin e Kosovës dhe parashikimet përkatëse 
buxhetore për Autoritetin Publik në përputhje me ligjet në fuqi.  

1.19. Projekt - secili nga aktivitetet në vijim ose cilido kombinim i tyre që 
ushtrohet në kuadër të një Partneriteti Publiko Privat, si vijon:  
1.19.1. projektimi, ndërtimi dhe zhvillimi i objekteve të reja të 

infrastrukturës,  
1.19.2. rehabilitimi, modernizimi dhe zgjerimi i objekteve ekzistuese të 

infrastrukturës;  
1.19.3. administrimi, zgjerimi ose shërbimet tjera lidhur me objektet e reja 

ose ekzistuese të infrastrukturës.  
1.20. Shërbim Publik - çdo shërbim, detyrë ose funksion të cilin një Autoritet 

Publik është i mandatuar me ligj që ta ofrojë në interesin e përgjithshëm 
publik dhe që nuk ka karakter industrial apo komercial.  

1.21. Shërbimet Publike Komunale - Infrastruktura Publike në pronësi ose që i 
përket një komune dhe shërbimet publike që ofrohen nga komuna brenda 
kompetencave të saj ligjore të përcaktuar me ligj. 

1.22. Vlera për Paratë - sigurimi i një infrastrukture publike ose një shërbim 
publik nga një Autoritet Publik bazuar në rezultatin e Partneritetit Publiko 
Privat më të lartë të përfitimit ekonomik, social dhe financiar duke përfshirë 
koston, çmimin, cilësinë, sasinë, transferimin e rrezikut, apo një kombinim 
të tyre, krahasuar me sigurimin e infrastrukturës së tillë publike apo të 
shërbimit publik në ndonjë formë tjetër. 

2. Të gjitha referencat në nene të caktuara janë referenca në nenet e këtij ligji, përveç 
nëse është përcaktuar ndryshe. 

 
Neni 4 

Parimet e Përgjithshme 
 
Dhënia dhe zbatimi i një Partneriteti Publiko Privat bëhet në bazë të parimeve të 
trajtimit të barabartë, mos-diskriminimit, transparencës, proporcionalitetit, 
ekonomicitetit, efikasitetit, mbrojtjes së interesit publik, konkurrencës së lirë, vlerës-
për-paranë dhe përballueshmërisë. 
 

PJESA II 
PARTNERITETI PUBLIKO PRIVAT 

 
KREU I 

RREGULLAT E PËRGJITHSHME PËR PARTNERITETIN 
PUBLIKO PRIVAT 

 
Neni 5 

Autorizimi për hyrjen në një Partneritet Publiko Privat 
 
1. Një Autoritet Publik mund të hyjë në një Partneritet Publiko Privat nëse Autoriteti 

përkatës Publik, sipas ligjit, është drejtpërdrejtë përgjegjës për ofrimin e një 
shërbimi publik ose një infrastrukture publike të përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji 
dhe që është objekti kryesor i Partneritetit Publiko Privat.  
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2. Kur një Projekt i Partneritetit Publiko-Privat përfshinë ofrimin e shërbimeve 
publike ose infrastrukturës publike që është përgjegjësi e më shumë se një 
Autoriteti Publik, KPPP vendosë cili Autoritet Publik është Autoriteti Kontraktues 
për Partneritetin Publiko Privat përkatës.  

3. Në pajtim me dispozitat e nenit 17 të këtij ligji, me miratimin paraprak të Qeverisë, 
dhe kur është në interes publik, KPPP është e autorizuar që të hyjë në një 
Partneritet Publiko Privat në emër të Republikës së Kosovës për ofrimin e 
shërbimeve publike ose infrastrukturës publike që është kompetencë e Qeverisë së 
Republikës së Kosovës ose cilësdo nga Ministritë ose Agjencitë e saj.  

 
Neni 6 

Fushëveprimi dhe Format e Partneritetit Publiko Privat 
 
1. Partneriteti Publiko Privat zbatohet ose në formë kontraktuese ose në formë 

institucionale.  
2. Autoriteti Publik zgjedh formën kontraktuese ose institucionale e cila i përgjigjet 

më së miri ndarjes së dëshiruar të rrezikut dhe përgjegjësive për secilin Partneritet 
Publiko Privat, duke përfshirë cilindo nga aktivitetet në vijim ose cilindo 
kombinim të tyre:  
2.1. projektimi, ndërtimi, financimi, mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës së 

re publike;  
2.2. riparimi, modernizimi, financimi, zgjerimi, mirëmbajtja dhe operimi i 

infrastrukturës ekzistuese publike; dhe/ose  
2.3. administrimi, menaxhimi, operimi, mirëmbajtja ose shërbimet tjera që i 

përkasin shërbimeve publike ose infrastrukturës së re ose ekzistuese 
publike.  

 
Neni 7 

Partneriteti Publiko Privat Kontraktues 
 
1. Partneriteti Publiko Privat Kontraktues mund të jetë në formë të:  

1.1. koncesionit, ose  
1.2. kontratës Publike, me kusht që në bazë të kësaj kontrate publike partneri 

privat:  
1.2.1. ofron një shërbim publik ose infrastrukturë publike në emër të 

Autoritetit Publik;  
1.2.2. merr përsipër rrezikun dhe përgjegjësitë financiare, teknike, 

ndërtimore dhe/ose operative në lidhje me ofrimin e shërbimit 
publik ose infrastrukturës publike;  

1.2.3. pranon pagesa të rregullta nga Autoriteti Publik për ofrimin e 
shërbimit publik ose infrastrukturës publike, pagesa këto që mund të 
jenë në formë të pagesave të njëanshme, dhe që pasqyrojnë rrezikun 
e disponueshmërisë, kërkesës ose ndërtimit që është marrë përsipër 
nga partneri privat.  

2. Partneriteti Publiko Privat në formë të Koncesionit rregullohet në bazë të këtij ligji.  
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3. Dhënia e Partneritetit Publiko Privat në formë të Kontratës Publike siç është 
përcaktuar në nën-paragrafin 1.2 të paragrafit 1. të këtij neni bëhet në pajtim me 
rregullat dhe procedurat e përcaktuara në Ligjin për Prokurimin Publik në 
Republikën e Kosovës. Në lidhje me të gjitha çështjet tjera, Kontrata Publike e 
përcaktuar në nën-paragrafin 1.2 të paragrafit 1. të këtij neni rregullohet në bazë të 
këtij ligji.  

4. Rregullat për klasifikimin e kontratave të përziera dhe për kalkulimin e vlerës së 
përllogaritur të kontratave të përcaktuara në Ligjin për Prokurimin Publik në 
Republikën e Kosovës zbatohen për koncesionet dhe kontratat e përcaktuara në 
paragrafin 1. të këtij neni. 

 
Neni 8 

Partneriteti Publiko-Privat Institucional 
 
1. Një partneritet publiko-privat institucional mund të themelohet nga një komunë 

përmes blerjes nga një ose më shumë partner privat të aksioneve të komunës në një 
ndërmarrje publike ekzistuese funksioni i vetëm i së cilës është kryerja e një 
shërbimi publik ose ofrimi i një infrastrukture publike, me kusht që partneri privat 
po ashtu merr pjesë në drejtimin e ndërmarrjes publike ose merr pjesë në kryerjen e 
shërbimit publik ose ofrimin e infrastrukturës publike. 

2. Përzgjedhja e partnerit privat në këtë partneritet publiko-privat institucional bëhet 
në bazë të neneve të këtij ligji, kur qëllimi i një partneriteti të tillë publiko- privat 
institucional është implementimi i një koncesioni të dhënë nga një Autoritet 
Publik. Në rast se qëllimi i partneritetit publiko-privat institucional është 
implementimi i ndonjë kontrate tjetër publike, atëherë përzgjedhja e partnerit 
privat për këtë partneritet publiko-privat institucional bëhet sipas procedurave të 
prokurimit të përcaktuara me Ligjin për Prokurimin Publik.  

3. Nëse themelimi i një partneriteti publiko-privat institucional kërkon shitjen e 
aksioneve në një ndërmarrje publike e cila është në pronësi të Republikës së 
Kosovës, atëherë themelimi i këtij partneriteti publiko-privat institucional i 
nënshtrohet miratimit të Qeverisë dhe të Kuvendit të Kosovës në pajtim me Ligjin 
për Ndërmarrjet Publike.  

 
Neni 9 

Kohëzgjatja 
 
1. Kohëzgjatja e një Partneriteti Publiko Privat përcaktohet në marrëveshjen gjegjëse. 

Kohëzgjatja e një Partneriteti Publiko Privat duhet të jetë e ndërlidhur në mënyrë të 
arsyeshme dhe të pasqyrojë:  
1.1. ciklin jetësor të infrastrukturës publike,  
1.2. shkallën e kthimit, dhe  
1.3. vlerën për paranë të secilit Projekt individual të Partneritetit Publiko Privat.  

2. Me miratimin e KPPP, një autoritet kontraktues mund të vazhdojë kohëzgjatjen e 
marrëveshjes për një periudhë shtesë e cila nuk tejkalon më shumë se ¼ (një të 
katërtën) e kohëzgjatjes fillestare të përcaktuar në marrëveshje, për arsyet në vijim:  
2.1. vonesat në përfundim ose ndërprerjen në operim, për shkak të rrethanave që 

janë jashtë kontrollit të arsyeshëm të cilësdo palë;  
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2.2. pezullimi i projektit që ka rezultuar nga veprimet e Autoritetit Kontraktues 
ose autoriteteve tjera publike; ose  

2.3. rritja e kostos që ka rezultuar nga kërkesat e Autoritetit Kontraktues që nuk 
ishin paraparë fillimisht në marrëveshje, nëse partneri privat nuk mund ti 
kthej këto kosto pa zgjatjen në fjalë;  

2.4. çfarëdo arsye tjetër e nevojshme për mbrojtjen e interesit publik.  
 

Neni 10 
Pronësia e Aseteve 

 
1. Gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes, Autoriteti Kontraktues mundet që përkohësisht 

t’ia bartë Partnerit Privat pronësinë mbi Infrastrukturën Publike dhe asetet tjera të 
përcaktuara publike të cilat drejtpërdrejt ndërlidhen me objektin e marrëveshjes, të 
cilat i kthehen Autoritetit Kontraktues pas skadimit ose ndërprerjes së 
marrëveshjes në pajtim me kushtet e marrëveshjes.  

2. Asnjë mjet sigurues nuk mund të krijohet me marrëveshje mbi pronën publike ose 
asetet tjera publike që janë të nevojshme për ofrimin e një shërbimi publik ose 
infrastrukturës publike.  

3. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, aksionarët e Partnerit Privat kanë të 
drejtën e krijimit të pengut ose të ndonjë mjeti tjetër sigurues në aksionet e tyre në 
Partnerin Privat.  

 
Neni 11 

Të Drejtat Financiare 
 
Partneri privat ka të drejtë të vendosë, pranojë ose mbledhë tarifa ose pagesa për 
shfrytëzimin e infrastrukturës publike ose ofrimin e shërbimeve publike në përputhje 
me kushtet e përcaktuara në marrëveshje. 
 

Neni 12 
Ndihma Shtetërore për Partneritet Publiko Private 

 
1. Kur arsyetohet dhe kërkohet në bazë të Vlerës për Para dhe pas miratimit nga 

KPPP duke përfshirë votën pohuese të Ministrit të Financave, Autoriteti Publik 
mund të ofrojë mbështetje financiare, buxhetore ose në formë tjetër për të siguruar 
qëndrueshmërinë, zbatueshmërinë, dhe/ose realizueshmërinë financiare të 
Projektit. Kjo mbështetje përcaktohet në kërkesën për propozime.  

2. Mbështetja financiare ose buxhetore ose ndonjë formë tjetër e mbështetjes e cila i 
është dhënë një partneriteti publiko-privat në pajtim me këtë ligj nuk i nënshtrohet 
miratimit të Komisionit për Ndihmën Shtetërore sipas legjislacionit për ndihmën 
shtetërore, nëse  
2.1. partneri privat ka për detyrë të kryej një shërbim publik të përkufizuar në 

mënyrë të qartë;  
2.2. çdo mbështetje financiare, buxhetore apo e formës tjetër e cila i është dhënë 

partneritetit publiko-privat është caktuar paraprakisht në mënyrë objektive 
dhe transparente dhe nuk e tejkalon atë çka është e nevojshme për të 
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mbuluar të gjitha shpenzimet ose pjesë të tyre që shkaktohen me rastin e 
kryerjes së shërbimit publik;  

2.3. partneri privat është përzgjedhur në bazë të një procedure të hapur, 
transparente dhe konkurruese në pajtim me këtë ligj.  

3. Pas aprovimit nga KPPP, Autoriteti Publik mundet gjithashtu t’i sigurojë 
kompensim Partnerit Privat në rast se gjendja e tij financiare ndikohet negativisht 
dhe materialisht nga ndryshime të paparashikuara në legjislacionin ose rregulloret 
të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në Infrastrukturën Publike ose 
shërbimet publike të cilat i ofron.  

4. Nëse një autoritet publik detyrohet të hyjë në borxh ose të jep garancion për të 
financuar detyrimet e tij ndaj partnerit privat ose për të financuar çfarëdo forme të 
ndihmës shtetërore për nevojat e implementimit të një partneriteti publiko-privat, 
atëherë hyrja në borxh, përkatësisht dhënia e garancionit i nënshtrohet dispozitave 
të Ligjit për Borxhin Publik.  

 
Neni 13 

Tarifat e Transaksionit dhe Mbikëqyrjes 
 
1. Autoriteti Publik mund të kërkojë pagesën e një tarife të transaksionit nga partneri 

privat me qëllim të kompensimit të pjesshëm ose të plotë të kostos që ndërlidhet 
me transaksionin në fjalë si dhe për të siguruar që ka burime të mjaftueshme 
financiare në dispozicion për monitorimin e përputhshmërisë me kushtet e 
marrëveshjes.  

2. Autoriteti Publik mund të kërkojë nga partneri privat pagimin e një tarife të 
mbikëqyrjes, qoftë të njëhershme ose në bazë vjetore me qëllim të kompensimit të 
pjesshëm ose të plotë të kostos që ndërlidhet me monitorimin e përputhshmërisë së 
të gjitha palëve me marrëveshjen PPP.  

3. Shuma e tarifave të transaksionit dhe/ose tarifave të mbikëqyrjes si dhe kushtet për 
pagimin e këtyre tarifave duhet të përcaktohen në dokumentet e kërkesës për 
propozime. Pagimi i tarifës së transaksionit dhe/ose të mbikëqyrjes konsiderohet 
detyrim i pa-negociueshëm dhe i detyrueshëm i ofertuesit të zgjedhur.  

4. Të gjitha tarifat e transaksionit dhe të mbikëqyrjes të arkëtuara në pajtim me këtë 
nen janë para publike të cilat depozitohen në fondin e konsoliduar të Kosovës në 
pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë si dhe 
rregullat përkatëse financiare. 

 
KREU II 

RREGULLAT E POSAÇME PËR KONCESIONET E PUNËVE 
 

Neni 14 
Kërkesat për Transparencë dhe Shpallje 

 
1. Pavarësisht nga paragrafi 2. i nenit 7 të këtij ligji, Autoriteti Publik i cili zhvillon 

një procedurë e cila rezulton në dhënien e një koncesioni të punëve vlera e të cilit 
është e barabartë ose tejkalon shumën gjashtë milion e dyqind e dyzet e dymijë 
(6.242.000) Euro duke përjashtuar tatimin mbi vlerën e shtuar zbaton gjithashtu 
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edhe kërkesat për publikim dhe shpallje të përcaktuara në Ligjin për Prokurimin 
Publik në Republikën e Kosovës.  

2. Koncesionerët e punëve që nuk janë Autoritet Publik plotësojnë kërkesat për 
publikim dhe shpallje të përcaktuara në Ligjin për Prokurimin Publik në 
Republikën e Kosovës dhe afatet kohore të përcaktuara në këtë ligj për pranimin e 
kualifikimeve dhe propozimeve nga ofertuesit e interesuar gjatë dhënies së 
kontratave të punëve për palët e treta kur vlera e këtyre kontratave është e 
barabartë ose tejkalon shumën gjashtë milion e dyqind e dyzet e dymijë 
(6.242.000) Euro, duke përjashtuar tatimin mbi vlerën e shtuar.  

3. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet për koncesionet e punëve të cilat jepen nga 
një Autoritet Publik në rastet e përcaktuara në nenet 3 deri 7 të Direktivës së 
Bashkimit Evropian 2004/17/EC kur këto koncesione të punëve jepen për kryerjen 
e aktiviteteve të përcaktuara në atë Direktivë.  

 
Neni 15 

Nën-kontraktimi 
 
1. Autoriteti Publik mundet ose:  

1.1. të kërkojë nga koncesionari i punëve që të japë kontrata për palët e treta që 
janë në minimum 30% e vlerës së përgjithshme të punës për të cilën është 
dhënë koncesioni si dhe njëkohësisht ti japë mundësinë ofertuesve që të 
rrisin këtë përqindje, ose  

1.2. të kërkojë nga ofertuesit për një koncesion të punëve të përcaktojnë në 
ofertat e tyre përqindjen, nëse ka, të vlerës së përgjithshme të punës për të 
cilën do të jepet koncesionit të cilin ata kanë për qëllim që tua bartin palëve 
të treta.  

 
PJESA III 

KOORDINIMI INSTITUCIONAL DHE PËRGJEGJËSITË 
 

Neni 16 
Komiteti për Partneritete Publiko Privat i (KPPP) 

 
1. Komiteti për Partneritete Publiko-Private mbikëqyrë dhe bashkërendon projektet e 

partneritetit publiko-privat në të gjithë sektorët ekonomik dhe shoqëror.  
2. KPPP përbëhet prej pesë (5) anëtarëve të përhershëm. Ministri për Financa është 

anëtar i përhershëm i KPPP dhe është kryesuesi i KPPP. Katër (4) anëtarët tjerë të 
përhershëm të KPPP, të cilët duhet të jenë në rang të Zëvendës-Kryeministrit ose të 
Ministrit, caktohen me vendim të Qeverisë.  

3. Në rastet kur Komiteti për Partneritete Publiko-Private shqyrton projekte që kanë 
të bëjnë me shërbime publike komunale, një përfaqësues i Asociacionit të 
Komunave të Kosovës ka të drejtë që të merr pjesë në mbledhjen e Komitetit për 
Partneritete Publiko-Private, në cilësinë e vëzhguesit dhe pa të drejtë vote.  

4. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, KPPP gjithashtu përfshin përfaqësuesin 
më të lartë të Autoritetit Publik i cili parashikohet të jetë Autoriteti Kontraktues për 
zbatimin e Projektit të propozuar të PPP, si anëtar i përkohshëm.  
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5. Anëtarët e përkohshëm të KPPP marrin pjesë në procedurat dhe vendimmarrjen e 
KPPP vetëm lidhur me projektin specifik që kërkon përfshirjen e tyre.  

6. Ministri i Financave drejton dhe koordinon aktivitetet e KPPP si dhe shërben si 
kryesues i saj.  

7. KPPP merr vendimet për miratimin e projekteve dhe marrëveshjeve me shumicë të 
votave, duke përfshirë votën pohuese të Ministrit të Financave dhe Autoritetit 
përkatës Kontraktues.  

8. Kur KPPP vepron në cilësinë e Autoritetit Kontraktues për një Projekt të caktuar, 
KPPP merr vendimet për përzgjedhjen e partnerit privat me shumicë të votave, 
duke përfshirë votën pohuese të Ministrit të Financave.  

 
Neni 17 

Kompetencat e KPPP 
 
1. KPPP e ka rolin udhëheqës për zhvillimin e politikave, projekteve dhe programeve 

të PPP dhe përgatit rekomandime për Qeverinë e Kosovës për shqyrtim dhe 
miratim nga ajo.  

2. KPPP i ka këto të drejta dhe përgjegjësi:  
2.1. zhvillimin dhe menaxhimin e programit kombëtar të PPP;  
2.2. zhvillimin e politikave të përgjithshme të PPP;  
2.3. nxjerrjen e rregulloreve të zbatimit dhe sqarimeve lidhur me rregullat, 

procedurat dhe standardet për Projektet e PPP si dhe dokumentet e projektit 
që janë të detyrueshme për të gjitha Autoritetet Publike;  

2.4. nxjerrjen e vendimeve për Autoritetet Publike me qëllim të sigurimit të 
zbatimit të rregullt të ligjeve dhe rregulloreve që ndërlidhen me një Projekt 
të PPP;  

2.5. shqyrtimin dhe miratimin ose refuzimin e Propozim-Projekteve në bazë të 
parimit të Vlerës për Para si dhe faktorëve të tjerë në interesin publik;  

2.6. identifikimin e Autoriteteve Kontraktuese për Projektet e caktuara;  
2.7. veprimin në cilësinë e Autoritetit Kontraktues për Projekte të caktuara;  
2.8. miratimin ose refuzimin e Mbështetjes Ekonomike për Projekte;  
2.9. mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e performancës së përputhshmërisë dhe 

ekzekutimit të projektit;  
2.10. shqyrtimin dhe miratimin e propozim ndryshimeve dhe plotësimeve e 

modifikimeve në marrëveshje në bazë të parimit Vlera për Paranë dhe 
faktorëve të ngjashëm;  

2.11. mbajtjen e regjistrit kombëtar të PPP;  
2.12. marrjen e vendimeve lidhur me shfrytëzimin e fondeve nga ndarjet 

buxhetore për PPP dhe  
2.13. marrjen e vendimeve tjera relevante lidhur me PPP.  

3. Të gjitha Autoritetet Publike kanë të drejtë që të bëjnë rekomandime për KPPP 
lidhur me zhvillimin e politikave dhe rregulloreve dhe KPPP është e detyruar që t’i 
shqyrtojë këto rekomandime para marrjes së vendimit.  

4. Në rast se një Projekt është në kompetencën e më shumë se një Autoriteti Publik, 
KPPP cakton Autoritetin ose Autoritetet Kontraktuese për marrëveshjen përkatëse 
dhe të vendosë procedurat për koordinimin e përgjegjësive.  
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Neni 18 
Departamenti Qendror për PPP 

 
1. Departamenti Qendror për Partneritetin Publiko Privat (Departamenti PPP) 

themelohet në kuadër të Ministrisë së Financave për të ndihmuar dhe këshilluar 
KPPP, Ministrinë e Financave dhe Autoritetet e tjera Publike për të gjitha 
aktivitetet që ndërlidhen me Partneritetin Publiko Privat. Departamenti PPP i 
raporton dhe i përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë KPPP. Departamenti PPP 
është përgjegjëse për:  
1.1. ofrimin e ndihmës, këshillave dhe mbështetjes teknike për Autoritetet 

Publike dhe për të gjitha çështjet që janë të lidhura me PPP;  
1.2. bërjen e rekomandimeve lidhur me kornizën ligjore, rregullatore, 

institucionale dhe të politikave të PPP;  
1.3. zhvillimin dhe shpalljen e procedurave dhe standardeve, në bazë të 

praktikave të mira ndërkombëtare;  
1.4. shqyrtimin dhe nxjerrjen e opinioneve lidhur me qëndrueshmërinë e 

propozim-projekteve si dhe përgatitjen e rekomandimeve për KPPP dhe 
Autoritetet Publike;  

1.5. shpërndarjen e informatave lidhur me programin PPP dhe projektet 
individuale;  

1.6. përfshirjen e akterëve dhe fushatave publike të edukimit për PPP;  
1.7. koordinimin e aktiviteteve lidhur me PPP në të gjithë sektorët ekonomik dhe 

shoqëror.  
2. Për zbatimin e përgjegjësive të tij, Departamenti PPP mund të:  

2.1. kërkojë nga Autoritetet Publike që të sigurojnë detale në lidhje me projektet 
që propozohen, që përgatiten për tenderim, që dalin në tenderim apo që 
negociohen, apo që janë në proces të zbatimit;  

2.2. nxjerrjen e standardeve dhe praktikave e procedurave të rekomanduara për 
PPP;  

2.3. përgatitjen dhe shpërndarjen e informatave dhe udhëzimeve për PPP;  
2.4. paraqitjen e propozimeve në KPPP për fuqizimin e kornizës legjislative, 

rregullatore, institucionale dhe të politikave për PPP;  
2.5. koordinimin e asistencës teknike për PPP dhe për projektet specifike të PPP 

që i ofrohet Autoriteteve Kontraktuese;  
2.6. shqyrtimin e projekt-propozimeve, tenderëve dhe kontratave, si dhe 

sistemeve të menaxhimit të kontratës;  
2.7. monitorimin dhe lëshimin e mendimeve lidhur me nivelin e përputhshmërisë 

së Autoritetit Kontraktues dhe Partnerit Privat me kushtet e marrëveshjes;  
2.8. lëshimin e mendimeve teknike për KPPP dhe Autoritetet kontraktuese;  
2.9. vlerësimin e rregullt të rezultateve dhe ndikimit të sistemit të PPP;  
2.10. përcaktimin nëse një projekt i PPP arsyeton shpenzimin e burimeve shtesë të 

Ministrisë së Financave ose burimeve tjera jashtë Autoritetit Kontraktues;  
2.11. merr pjesë në zhvillimin, zbatimin dhe menaxhimin e cilitdo fond ose 

instrumenti tjetër të ngjashëm të krijuar për sigurimin e financimit të 
kapaciteteve që lidhën me zhvillimin dhe zbatimin e një projekti PPP.  

3. Ministria e Financave siguron që pozitat kyçe në Departamentin PPP të plotësohen 
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me profesionistë të kualifikuar. Për këtë qëllim, në pajtim me Ligjin për Prokurim 
Publik, Ministria e Financave mund të kontraktojë shërbime nga ekspertë të 
jashtëm të kualifikuar profesional dhe/ose teknik, me përdorimin e mjeteve të 
ndara nga Buxheti i Kosovës, ose nga burimet e jashtme të financimit. Personeli 
tjetër i Departamentit të PPP, përveç atyre të kontraktuar, janë shërbyes civil të 
cilët paguhen nga mekanizmat buxhetor që kanë për qëllim tërheqjen dhe mbajtjen 
e personelit me kualifikim të lartë profesional.  

4. Departamenti PPP financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. Ministria e 
Financave siguron që Departamenti PPP ka fonde të mjaftueshme me qëllim të 
ushtrimit efektiv dhe efikas të përgjegjësive të tij të përcaktuara në këtë ligj.  

5. Çdo tarifë e transaksionit, e mbikëqyrjes ose tarifë tjetër, e cila caktohet nga KPPP 
në pajtim me këtë ligj si dhe mjetet e donatorëve të dhëna specifikisht për 
mbështetjen e Departamentit PPP, depozitohen në fondin e konsoliduar të Kosovës 
dhe zotohen përmes procedurës vjetore buxhetore për nevojat e Departamentit PPP 
në kategorinë përkatëse buxhetore dhe në pajtim me procedurën buxhetore të 
përcaktuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  

 
Neni 19 

Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktues 
 
1. Autoriteti Kontraktues i gëzon të gjitha të drejtat e përcaktuara në marrëveshje, 

duke përfshirë por pa u kufizuar, në të drejtën për inspektimin e aktiviteteve të 
Partnerit Privat sipas marrëveshjes si dhe për të siguruar përputhshmërinë e plotë 
me kushtet e marrëveshjes.  

2. Autoriteti Kontraktues duhet t’i përmbush plotësisht kushtet e marrëveshjes si dhe 
ti përmbushë detyrimet e tij të përcaktuara në marrëveshje. Përgjegjësitë tjera të 
Autoriteti Kontraktues përfshijnë:  
2.1. realizimin e aktiviteteve përgatitore për një projekt të mundshëm, duke 

përfshirë të gjitha studimet përkatëse të arsyeshmërisë dhe opsioneve, 
modelet financiare, analizën vlera-për - paranë si dhe studimet tjera të 
nevojshme për strukturimin e një Projekti të qëndrueshëm teknikisht dhe 
financiarisht;  

2.2. dorëzimin e propozim-projekteve dhe kërkesave për mbështetje financiare 
për miratim nga KPPP, në pajtim me këtë ligj dhe rregulloret pasuese;  

2.3. themelimi i një ekipi të kualifikuar teknik për menaxhimin e projektit për 
mbikëqyrjen e procesit të transaksioneve, përgatitjen e dokumenteve të 
tenderit dhe specifikimeve në pajtim me rregullat e zbatueshme si dhe 
zhvillimin e procesit të prokurimit për përzgjedhjen e Partnerit Privat dhe 
lidhjen e marrëveshjes me Partnerin Privat;  

2.4. themelimin e një ekipi të kualifikuar profesional për menaxhimin e 
kontratës, për monitorimin dhe sigurimin e zbatimin e plotë të kushteve të 
marrëveshjes nga partneri privat.  

2.5. sigurimin e informatave, të cilat kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga 
KPPP dhe Departamenti PPP dhe  

2.6. koordinimin e aktiviteteve dhe përputhshmërisë me rregulloret e nxjerra nga 
KPPP si dhe sqarimet dhe udhëzimet e nxjerra nga Departamenti PPP.  
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3. Autoriteti Publik lidhë marrëveshjen me Partnerin Privat vetëm nëse Projekti 
përkatës i PPP është miratuar nga KPPP dhe vetëm nëse janë përmbushur të gjitha 
kërkesat procedurale dhe materiale të përcaktuara në këtë ligj.  

4. Autoriteti Publik vepron në pajtim me të gjitha rregulloret, sqarimet dhe vendimet 
e lëshuara nga KPPP sipas këtij ligji dhe zbaton standardet dhe procedurat e 
përpiluara nga Departamenti PPP, nëse është e aplikueshme.  

5. Autoriteti Kontraktues është drejtpërdrejtë përgjegjës për çdo ndarje buxhetore të 
nevojshme për mbulimin e kostos së përgatitjes, zbatimit dhe mbikëqyrjes së 
Projektit. Në rast se ka më shumë se një Autoritet Kontraktues për një projekt të 
caktuar, kosto që lidhet me përgatitjen, zbatimin dhe mbikëqyrjen e Projektit 
mbulohet nga të gjitha Autoritetet Kontraktuese në mënyrë proporcionale, përveç 
nëse Autoritetet Kontraktuese janë pajtuar ndryshe. Kur KPPP vepron në cilësinë e 
Autoritetit Kontraktues për një projekt të caktuar, shpërndarja e kostos lidhur me 
zbatimin e Projektit përcaktohet me vendim të KPPP.  

 
Neni 20 

Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Partnerit Privat 
 
1. Partneri privat i gëzon të gjitha të drejtat e përcaktuara në marrëveshje, duke 

përfshirë por pa u kufizuar, në të drejtën për përdorimin dhe /ose shfrytëzimin e 
Shërbimit Publik ose Infrastrukturës Publike në pajtim me kushtet e përcaktuara në 
marrëveshje.  

2. Partneri privat duhet me përpikëri t’i plotësojë kushtet e marrëveshjes dhe t’i 
përmbush detyrimet e përcaktuara në marrëveshje.  

3. Me qëllimin e vetëm për të hyrë në marrëveshje dhe për zbatimin e Projektit, 
ofertuesi i përzgjedhur në pajtim me këtë ligj themelon një shoqëri tregtare në 
formë të shoqërisë aksionare ose shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar e cila 
inkorporohet në bazë të ligjeve të Kosovës para formalizimit të marrëveshjes. Të 
gjitha kërkesat lidhur me kapitalin minimal të kërkuar për këtë shoqëri tregtare si 
dhe procedurat për marrjen e miratimit të Autoritetit Kontraktues për statutin dhe 
rregulloret e shoqërisë tregtare si dhe për ndryshimet e konsiderueshme në statut 
ose në rregullore do të përcaktohen në kushtet e kërkesës për propozime dhe duhet 
të jenë në pajtim me kërkesat e përcaktuara në ligjin e zbatueshëm.  

 
Neni 21 

Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Shfrytëzuesve të një Shërbimi Publik 
ose një Infrastrukture Publike 

 
1. Qytetarët pa asnjë diskriminim do të ketë qasje në infrastrukturën dhe shërbimet 

publike të ofruar nga një Partner Privat në bazë të një Partneriteti Publiko Privat si 
dhe do të ketë të drejtë të shfrytëzojnë shërbime cilësore dhe të vazhdueshme me 
çmime të arsyeshme.  

2. Kur kërkohet sipas kushteve të marrëveshjes, shfrytëzuesit duhet të paguajnë tarifa 
ose pagesa për shfrytëzimin e infrastrukturës publike ose shërbimit publik.  
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PJESA IV 
IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE POTENCIALE DHE PROCEDURAVE 

PËR DHËNIEN E PARTNERITETEVE PUBLIKO-PRIVATE 
 

KREU I 
IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE POTENCIALE 

 
Neni 22 

Identifikimi dhe Miratimi i Projekteve PPP 
 
1. Çdo Autoritet Publik, KPPP apo Departamenti PPP mund të identifikojnë, 

propozojnë dhe të iniciojnë një Partneritet Publiko Privat.  
2. Të gjitha Projektet PPP, i nënshtrohen miratimit formal nga KPPP para se 

Autoriteti Publik të iniciojë çfarëdo procedure tenderimi për një projekt të PPP. 
Miratimi nga KPPP jepet ose refuzohet në bazë të shqyrtimit të studimit të 
arsyeshmërisë dhe dokumenteve tjera që ndërlidhen me projektin si dhe në bazë të 
rekomandimeve të Departamentit PPP. Miratimi konfirmon autoritetin publik për 
projektin PPP. Çdo marrëveshje që lidhet nga një Autoritet Publik pa miratimin e 
KPPP, është ligjërisht e pavlefshme dhe nuk prodhon efekte juridike  

3. Në rast se për një projekt PPP kërkohet të bëhen pagesa nga një autoritet publik te 
partneri privat, atëherë autoriteti publik, duke marrë parasysh të hyrat e gjeneruara 
nga projekti:  
3.1. ka për detyrë të dëshmojë se janë zotuar mjetet për projektin PPP në pajtim 

me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe 
rregullat përkatëse financiare si dhe në shumën e nevojshme për të 
përmbushur detyrimet financiare që mund të shfaqen gjatë vitit fiskal kur 
është paraqitur projekti për miratim; dhe  

3.2. ka për detyrë të dëshmojë se, në rast se projekti PPP do të shkaktojë 
detyrime financiare që duhet të përmbushen nga zotimet buxhetore në vitet e 
ardhshme fiskale. Shtojcat e bashkëngjitura në Ligjin për buxhetin japin 
bazë të arsyeshme se mjetet e nevojshme do të zotohen nga autoriteti publik 
në vitet e ardhshme fiskale për të përmbushur këto detyrime dhe çdo 
marrëveshje lidhur me projektin dhe palë e së cilës do të jetë autoriteti 
publik është në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë.  

4. Në rast të shqyrtimit të projekteve që kanë të bëjnë me shërbime publike 
komunale, Komiteti për Partneritete Publiko-Private miraton projektin nëse 
plotësohen kriteret si në vijim:  
4.1. projekti është në kuadër të kompetencave komunale të përcaktuara me 

Ligjin për Vetëqeverisje Lokale,  
4.2. komuna e ka siguruar financimin adekuat për implementimin e projektit, 

dhe  
4.3. komuna e ka siguruar një ndarje adekuate të rrezikut midis sektorit privat 

dhe atij publik.  
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Neni 23 
Studimi i Arsyeshmërisë të Projektit 

 
1. Para inicimit të procedurave tenderuese të ndonjë projekti PPP, Autoriteti Publik 

duhet të bëjë një studim i arsyeshmërisë të projektit i cili shërben si bazë për të 
vendosur nëse Projekti Potencial duhet të zbatohet dhe i cili duhet të dorëzohet tek 
KPPP kur parashtrohet kërkesa për miratimin e projektit PPP. Studimi i 
arsyeshmërisë duhet të bazohet në parimin e vlerës-për-paratë si dhe duhet të 
adresojë arsyeshmërinë ekonomike, sociale teknike dhe financiare të projektit 
potencial dhe aftësinë e projektit për tërheqjen e partnerëve potencial privat dhe 
financimit privat si dhe përputhshmërinë e projektit me politikat dhe strategjitë 
sektoriale dhe kornizën rregullatore dhe ligjore. 

2. Departamenti e PPP, duke vepruar në emër të dhe në kuadër të autoritetit të KPPP 
shqyrtojnë e studimin e arsyeshmërisë të projektit dhe nëse është e nevojshme 
mund të kërkojë kryerjen e studimeve shtesë, nga Autoriteti Publik para se KPPP 
të marr vendimin se a është një projekt i autorizuar për tu proceduar për tenderim.  

3. Departamenti PPP krijon metodologjinë për të vlerësuar vlerën për paratë për 
projektet PPP e cila duhet të zbatohet nga të gjitha autoritet kontraktuese gjatë 
përgatitjes së studimit të arsyeshmërisë.  

 
PJESA V 

PËRZGJEDHJA E PARTNERIT PRIVAT 
 

KREU I 
PARIMET E PËRGJITHSHME 

 
Neni 24 

Dispozitat që rregullojnë procedurat e përzgjedhjes dhe dhënies 
 
Përzgjedhja e Partnerit Privat bëhet sipas neneve 26 deri në 45 të këtij ligji. 
 

Neni 25 
Fazat e Përzgjedhjes 

 
Partneri privat përzgjidhet përmes një procedure të para përzgjedhjes, të pasuar nga një 
procedurë për paraqitjen e propozimeve, sipas këtij ligji. 
 

KREU II 
PARA-PËRZGJEDHJA E OFERTUESVE 

 
Neni 26 

Qëllimi dhe Procedura e Para-përzgjedhjes 
 
1. Pasi që KPPP të ketë aprovuar dhe autorizuar projektin dhe fillimin e procedurës 

tenderuese në pajtim me këtë ligj, Autoriteti Publik zhvillon një procedurë të para-
përzgjedhjes e cila ka për qëllim identifikimin e ofertuesve të cilët i posedojnë 
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kualifikimet e përshtatshme për zbatimin e suksesshëm të koncesionit ose të 
projektit PPP.  

2. Ftesa për pjesëmarrje në procedurën e para-përzgjedhjes publikohet sipas 
dispozitave përkatëse këtij ligji në formë të kërkesës për kualifikim. Ofertuesit e 
interesuar kanë jo më pak se njëzet (20) ditë pas publikimit të kërkesës për 
kualifikim që të përgatisin dhe dorëzojnë aplikacionet e tyre.  

3. Kërkesa për kualifikim duhet të përfshijë së paku informatat në vijim:  
3.1. një përshkrim të Projektit;  
3.2. të dhënat mbi elementet e tjera thelbësore të projektit, siç janë shërbimet të 

cilat duhet të sigurohen nga partneri privat, masat themelore të performancës 
si dhe aranzhimet financiare të parashikuara nga Autoriteti Publik;  

3.3. një përmbledhje të kushteve kryesore të marrëveshjes së propozuar, nëse ato 
veç dihen;  

3.4. mënyrën dhe kohën për dorëzimin e aplikacioneve për para-përzgjedhje, 
duke përfshirë afatet e dorëzimit, të shprehura në datë dhe kohë të saktë;  

3.5. mënyrën dhe vendin për kërkimin e dokumenteve të para-përzgjedhjes.  
3.6. kriteret e para-përzgjedhjes sipas nenit 27 të këtij ligji;  
3.7. periudhën e propozuar kohore për procesin e tenderimit; dhe  
3.8. kërkesën për inkorporimin e ofertuesit të suksesshëm.  

 
Neni 27 

Kriteret e para-përzgjedhjes 
 
Për t’u para-përzgjedhur, ofertuesit e interesuar duhet t’i plotësojnë kriteret e 
pranueshmërisë të përcaktuara në Ligjin për Prokurim Publik dhe të plotësojnë kriteret 
e përshtatshmërisë profesionale, ekonomike dhe financiare si dhe kapacitetet teknike 
dhe profesionale të përcaktuara në kërkesën për kualifikim. 
 

Neni 28 
Pjesëmarrja e Konzorciumeve 

 
1. Autoriteti Publik, kur fton ofertuesit për pjesëmarrje në procedurën e para-

përzgjedhjes, do t’u lejojë atyre formimin e Konzorciumeve ofertuese. Informatat 
që kërkohen nga anëtarët e Konzorciumeve ofertuese për ta dëshmuar kualifikimin 
e tyre duhet të paraqiten si për konzorciumin në tërësi ashtu edhe për pjesëmarrësit 
individual.  

2. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në kërkesën për kualifikim, secili anëtar i një 
konzorciumi mund të marrë pjesë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
vetëm në një konzorcium në të njëjtën kohë. Shkelja e kësaj rregulle rezulton me 
përjashtimin e konzorciumit dhe të anëtarit individual.  

3. Gjatë shqyrtimit të kualifikimeve të Konzorciumeve ofertuese, Autoriteti Publik 
merr parasysh aftësinë dhe shkallën e pjesëmarrjes të secilit anëtar të konzorciumit 
dhe vlerëson nëse kualifikimet e kombinuara të anëtarëve të konzorciumit janë të 
përshtatshme për përmbushjen e nevojave të të gjitha fazave të projektit. Autoriteti 
Publik mund të specifikojë kriteret minimale për pjesëmarrje të anëtarëve kryesor 
të konzorciumit të cilat konsiderohen esenciale për plotësimin e kushteve të 
kualifikimit. 
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Neni 29 
Vendimi mbi para-përzgjedhjen 

 
Autoriteti Publik merr vendim lidhur me kualifikimet e secilit ofertues i cili ka 
paraqitur aplikacionin për para-përzgjedhje. Gjatë marrjes së këtij vendimi, Autoriteti 
Publik përdorë vetëm kriteret e përcaktuara në kërkesën për kualifikim. Të gjithë 
ofertuesit e para-përzgjedhur më pas ftohen nga Autoriteti Publik për paraqitjen e 
propozimeve të tyre në përputhje sipas neneve 30 deri 39 të këtij ligji. 
 

KREU III 
PROCEDURAT MBI KËRKESËN PËR PROPOZIME 

 
Neni 30 

Procedurat një-fazëshe dhe dy-fazëshe mbi kërkesën për propozime 
 
1. Procedurat për kërkimin e propozimeve mund të zhvillohen në 1 ose 2 faza.  
2. Kundrejt pagimit të cilësdo takse e cila mund të aplikohet ose caktohet, Autoriteti 

Publik publikon kërkesën për propozime dhe do t’u sigurojë ofertuesve të para 
përzgjedhur një kërkesë për propozime në pajtim me nenin 31 të këtij ligji.  

3. Pavarësisht nga sa u tha më sipër, Autoriteti Publik mund të zhvillojë një 
procedurë dyfazëshe mbi kërkesën për propozime nga ofertuesit e para-
përzgjedhur, nëse elementet e projektit, si p.sh specifikimet e projektit, treguesit e 
performancës, aranzhimet financiare ose kushtet e kontratës nuk mund të 
përshkruhen në kërkesën për propozime në mënyrë mjaft të hollësishme ose të 
saktë për t’u mundësuar ofertuesve që t’i përgatisin propozimet e tyre 
përfundimtare. 

4. Kur përdoret procedura dy-fazëshe, zbatohen dispozitat në vijim:  
4.1. kërkesa fillestare për propozime duhet të kërkojë nga ofertuesit që në fazën 

e parë të procedurës të dorëzojnë propozimet e tyre fillestare lidhur me 
specifikimet e projektit, treguesit e performancës, kushtet financiare dhe 
karakteristikat tjera të projektit si dhe në lidhje me kushtet kryesore të 
kontratës të propozuara nga Autoriteti Publik.  

4.2. Autoriteti Publik mund të thërrasë mbledhje dhe të zhvillojë diskutime me 
cilindo ofertues për sqarimin e pyetjeve lidhur me kërkesën fillestare për 
propozim ose propozimet fillestare dhe dokumentet përcjellëse të dorëzuara 
nga ofertuesit. Autoriteti publik përgatitë procesverbalin e çdo mbledhje ose 
diskutimit të këtillë, i cili duhet të përmbajë pyetjet e parashtruara dhe 
sqarimet e dhëna nga Autoriteti Publik;  

4.3. pas shqyrtimit të propozimeve të pranuara, Autoriteti Publik mund të 
shqyrtojë dhe, sipas nevojës, të ndryshojë kërkesën fillestare për propozim 
përmes fshirjes ose ndryshimit të cilitdo aspekt të specifikimeve fillestare të 
projektit, treguesve të performancës, kushteve të financimit ose 
karakteristikave tjera të projektit, duke përfshirë kushtet kryesore të 
kontratës si dhe çdo kriter për vlerësimin dhe krahasimin e propozimeve si 
dhe për përcaktimin e ofertuesit të suksesshëm të përcaktuar në kërkesën 
fillestare për propozime, si dhe të shtojë karakteristika ose kritere. Autoriteti 
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publik në procesverbalin e procedurës së zgjedhjes duhet të përfshijë 
arsyetimet për çfarëdo ndryshimi të kërkesës për propozime. Çdo fshirje, 
ndryshim ose plotësim i këtillë duhet të theksohet në ftesën për dorëzimin e 
propozimeve përfundimtare;  

4.4. në fazën e dytë të procedurës, Autoriteti Publik i fton ofertuesit që t’i 
dorëzojnë propozimet e tyre përfundimtare lidhur me një grup të vetëm të 
specifikimeve te projektit, treguesve të performancës ose kushteve të 
kontratës, sipas neneve 31 deri 38 të këtij ligji.  

 
Neni 31 

Përmbajtja e kërkesës për propozime 
 
1. Kërkesa për propozime përmban së paku këto të dhëna:  

1.1. informatat e përgjithshme të cilat mund të kërkohen nga ofertuesit për 
përgatitjen dhe dorëzimin e propozimeve të tyre, duke përfshirë informatat 
mbi afatet për dorëzimin e propozimeve;  

1.2. specifikimet e projektit dhe treguesit e performancës, sipas rastit, duke 
përfshirë kushtet e Autoritetit Publik mbi standardet e sigurisë dhe sigurimit 
si dhe mbrojtjen e mjedisit;  

1.3. kushtet e kontratës të propozuara nga Autoriteti Publik, duke përfshirë një 
sqarim të kushteve të cilat konsiderohen të pa negociueshme;  

1.4. kriteret për vlerësimin e propozimeve, të përcaktuar nga Autoriteti 
Kontraktues për identifikimin e propozimeve të papërgjegjshme; peshën 
relative e cila i është dhënë secilit kriter të vlerësimit; dhe mënyrën në të 
cilën kriteret aplikohen për vlerësimin dhe refuzimin e propozimeve.  

 
Neni 32 

Sigurimi i Tenderit 
 
1. Kërkesa për propozime duhet të përcaktojë kushtet lidhur me lëshuesin e kërkesës 

dhe natyrën, formën, shumën dhe kushtet e tjera themelore për sigurimin e kërkuar 
të tenderit. 

2. Ofertuesit mund t’i ekzekutohet sigurimi i kërkuar i tenderit, vetëm në rast të:  
2.1. tërheqjes ose ndryshimit të propozimit pas skadimit të afatit për dorëzimin e 

propozimeve;  
2.2. mos hyrjes në negociatat përfundimtare me Autoritetin Publik sipas 

paragrafit 1. të nenit 38 të këtij ligji;  
2.3. mos paraqitjes së ofertës së tij brenda afatit kohor të përcaktuar nga 

Autoriteti Publik.  
2.4. mos nënshkrimit të marrëveshjes, pasi që kjo të jetë kërkuar nga Autoriteti 

Publik, pas pranimit të propozimit;  
2.5. mos ofrimit të sigurisë së kërkuar për përmbushjen e marrëveshjes pas 

pranimit të propozimit ose mos plotësimit të cilitdo kusht tjetër të përcaktuar 
në kërkesën për propozime para nënshkrimit të marrëveshjes.  
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Neni 33 
Sqarimet dhe ndryshimet 

 
1. Autoriteti Publik mundet, me vetiniciativë ose pas kërkesës për sqarime nga një 

ofertues, ta shqyrtojë dhe sipas rastit ta ndryshojë cilindo element të kërkesës për 
propozime.  

2. Çdo ndryshim duhet tu komunikohet menjëherë të gjithë kandidatëve të cilët kanë 
pranuar kërkesën për propozime. Nëse Autoriteti Publik e konsideron të nevojshme 
që t’i ndryshojë dokumentet dhe kur kjo bëhet pas skadimit të dy të tretave (2/3) 
ose më shumë të periudhës kohore për përgatitjen e ofertave, atëherë Autoriteti 
Publik e shtyn afatin kohor për dorëzimin e ofertave për një të tretën (1/3) të 
periudhës fillestare.  

3. Në procesverbalin e procedurës së përzgjedhjes, Autoriteti Publik duhet të 
paraqesë arsyetimet për çfarëdo ndryshimi të kërkesës për propozime. Të gjitha 
fshirjet, ndryshimet ose plotësimet e këtilla duhet tu komunikohen ofertuesve në të 
njëjtën mënyrë si kërkesa për propozime.  

 
Neni 34 

Dorëzimi i propozimeve 
 
1. Ofertuesit e para-përzgjedhur i dorëzojnë propozimet e tyre në formë të shkruar, të 

nënshkruara dhe të vëna në zarfe të vulosura.  
2. Ofertuesit e para-përzgjedhur kanë të paktën dyzet (40) ditë në dispozicion nga 

pranimi i kërkesës për propozime për dorëzimin e propozimeve të tyre tek 
Autoriteti Publik. Propozimi i pranuar nga Autoriteti Publik pas afatit të fundit për 
dorëzim të propozimeve, nuk do të hapet dhe do ti kthehet ofertuesit që e ka 
dorëzuar atë.  

 
Neni 35 

Kriteret e vlerësimit 
 
1. Kriteret për vlerësimin dhe krahasimin e propozimeve teknike përfshijnë, sipas 

nevojës, të paktën elementet vijuese: 
1.1. saktësinë teknike;  
1.2. pajtueshmërinë me standardet mjedisore;  
1.3. realizueshmërinë operacionale dhe efikasitetin;  
1.4. cilësinë e shërbimeve dhe masat për të siguruar vazhdimësinë e tyre;  
1.5. potencialin e zhvillimit ekonomik dhe social të ofruar nga propozimet.  

2. Kriteret për vlerësimin dhe krahasimin e propozimeve financiare dhe komerciale 
përfshijnë, kur është e përshtatshme:  
2.1. vlerën e tanishme të tarifave të propozuara, çmimet për njësi si dhe 

ngarkesat tjera gjatë periudhës së marrëveshjes;  
2.2. vlerën e tanishme të pagesave të drejtpërdrejta të propozuara nga Autoriteti 

Publik, nëse ka të tilla;  
2.3. koston për aktivitetet e dizajnit dhe ndërtimit, koston e operimit dhe 

mirëmbajtjes vjetore, vlerën e tanishme të kostos kapitale dhe të kostos së 
operimit dhe mirëmbajtjes;  



 
Ligji Nr. 04/L-045 për partneritet publiko privat 

 873 

2.4. mbështetjen ekonomike, nëse ka të tillë, që pritet nga Autoriteti Publik;  
2.5. qëndrueshmërinë dhe zbatueshmërinë e aranzhimeve financiare të propozuara;  
2.6. vlerën aktuale të tarifës së koncesionit që do të paguhet nga Autoriteti 

Publik; dhe  
2.7. potencialin e zhvillimit ekonomik dhe social të ofruar nga propozimet.  

 
Neni 36 

Krahasimi dhe vlerësimi i propozimeve 
 
1. Autoriteti Publik krahason dhe vlerëson secilin propozim në përputhje me kriteret 

e vlerësimit, peshën relative të dhënë secilit prej atyre kritereve dhe procesin e 
vlerësimit të përshkruar në kërkesën për propozime.  

2. Për qëllimet e lartpërmendura, Autoriteti Publik mund të përcaktojë kufijtë 
minimal të cilësisë dhe aspekteve teknike, financiare e komerciale. Propozimet që 
nuk i arrijnë këta kufij minimal konsiderohen jo të përgjegjshme dhe 
diskualifikohen.  

3. Kur kërkesa për propozime përfshin një konkurs të projektimit, të gjitha 
propozimet për këtë konkurs të projektimit vlerësohen në pajtim me dispozitat 
përkatëse të Ligjit mbi Prokurimin Publik.  

 
Neni 37 

Vërtetimi i mëtejmë i përmbushjes së kritereve për kualifikim 
 
Autoriteti Publik mund të kërkojë nga cilido ofertues që është para-përzgjedhur, për të 
vërtetuar sërish kualifikimet e tij në përputhje me kriteret e njëjta të përdorura gjatë 
para-përzgjedhjes. Autoriteti Publik diskualifikon cilindo ofertues që nuk demonstron 
sërish kualifikimet e tij, nëse atij i kërkohet kjo. 
 

Neni 38 
Negociatat përfundimtare 

 
1. Autoriteti Kontraktues renditë të gjitha propozimet e përgjegjshme në bazë të 

kritereve të vlerësimit, dhe fton për negocim final të marrëveshjes ofertuesin që ka 
arritur klasifikimin më të mirë.  

2. Negociatat finale kanë të bëjnë vetëm me kushtet kontraktuese që janë përcaktuar 
si të negociueshme në kërkesën përfundimtare për propozime, nëse ka të tilla.  

3. Nëse bëhet e qartë për Autoritetin Publik që negociatat me ofertuesin e ftuar nuk 
do të rezultojnë në marrëveshje brenda një afati të arsyeshëm kohor Autoriteti 
Publik informon ofertuesin për qëllimin e tij të dhënies fund negociatave dhe do ti 
japë ofertuesit afat prej tridhjetë (30) ditësh për të formuluar ofertën e tij. Nëse 
Autoriteti Publik nuk e konsideron të pranueshëm atë propozim, do t’u jap fund 
negociatave me ofertuesin në fjalë dhe do të ekzekutojë garancitë korresponduese. 
Autoriteti Publik do të ftojë më pas për negociata ofertuesit tjerë, sipas renditjes së 
klasifikimit të tyre, deri në arritjen e marrëveshjes apo deri në refuzimin e të gjitha 
propozimeve të mbetura. Autoriteti Publik nuk do të rifillojë negociatat me 
ofertuesin me të cilin negociatat janë ndërprerë në përputhje me këtë nen. 
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4. Pas përfundimit të negociatave dhe para lidhjes së marrëveshjes me ofertuesin e 
preferuar, Autoriteti Publik dorëzon marrëveshjen përfundimtare në KPPP për 
miratim. KPPP e refuzon miratimin e marrëveshjes nëse marrëveshja dallon në 
masë të konsiderueshme nga projekti i miratuar nga KPPP dhe nëse marrëveshja 
nuk i plotëson kërkesat e ekonomicitetit dhe vlerës për paranë, nëse është e 
aplikueshme. Në rastet kur KPPP refuzon miratimin e marrëveshjes, Autoriteti 
Publik nuk e lidhë marrëveshjen përkatëse. Çdo marrëveshje e cila lidhet pa 
miratimin e KPPP është ligjërisht e pavlefshme dhe nuk do të prodhoj efekte 
juridike. 

 
Neni 39 

Ndërprerja e Procedurave të Prokurimit 
 
1. Autoriteti Publik ndërprenë aktivitetin e prokurimit para lidhjes së marrëveshjes 

për arsyet në vijim:  
1.1. gjatë zhvillimit të aktivitetit të prokurimit ka më pak se dy (2) ofertues të 

kualifikuar;  
1.2. të gjithë tenderët e përgjegjshëm nuk janë në pajtim me parimin e vlerës për 

paranë dhe nëse është e aplikueshme përballueshmëria;  
1.3. para hapjes së kërkesave për pjesëmarrje ose propozimeve, ndërprerja e 

aktivitetit të prokurimit është bërë e nevojshme për shkak të ngjarjeve 
dhe/ose arsyeve objektive dhe të vërtetuara dhe/ose që janë jashtë kontrollit 
të Autoritetit Publik dhe që nuk kanë mundur të parashikohen në kohën e 
inicimit të aktivitetit të prokurimit.  

2. Menjëherë pas ndërprerjes së aktivitetit të prokurimit, Autoriteti Publik duhet të 
publikojë njoftimin e anulimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe do të 
përfshijë në shënimet e prokurimit një deklaratë me shkrim në të cilën parashtron 
arsyet faktike dhe ligjore për ndërprerjen e aktivitetit të prokurimit.  

 
KREU IV 

NEGOCIMI I MARRËVESHJEVE PA PROCEDURA KONKURRUESE 
 

Neni 40 
Rrethanat që autorizojnë dhënien e kontratës pa procedura konkurruese 

 
1. Pas aprovimit nga KPPP, Autoriteti Publik është i autorizuar të negociojë një 

marrëveshje pa shfrytëzuar procedurat e përcaktuara në nenet 26 deri 39 të këtij 
ligji në këto raste: 
1.1. kur projekti përfshin çështje që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare;  
1.2. dhënia e punëve ose shërbimeve shtesë, të cilat nuk janë përfshirë në 

marrëveshjen fillestare, por të cilat për shkak të rrethanave të 
paparashikueshme bëhen të nevojshme për kryerjen e punëve ose 
shërbimeve të përcaktuara në marrëveshje, të cilën autoriteti publik e ka 
lidhur me partnerin privat, me kusht që marrëveshja është lidhur me 
partnerin privat, i cili do të kryej këto punë ose shërbime, brenda kushteve 
dhe kufizimeve të përcaktuara në Ligjin për Prokurimin Publik.  
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Neni 41 
Procedurat për negocim të marrëveshjeve 

 
1. Kur marrëveshja negociohet pa shfrytëzim të procedurave konkurruese të tenderit, 

të përcaktuara në nenet 26 deri në 38,të këtij ligji, Autoriteti Publik: 
1.1. përveç për marrëveshjet e negociuara në pajtim me nën-paragrafin 1.1. të 

paragrafit 1. të nenit 40 të këtij ligji, do të njoftojë qëllimin e tij për nisje të 
negociatave në lidhje me marrëveshjen, që publikohen në përputhje me 
dispozitat relevante të këtij ligji;  

1.2. do të angazhohet në negociata me po aq persona sa Autoriteti Publik i 
gjykon si të aftë për zbatim të projektit ashtu si e lejojnë rrethanat;  

1.3. do të përcaktojë kriteret e vlerësimit kundrejt të cilave do të vlerësohen dhe 
klasifikohen propozimet.  

 
KREU V 

DISPOZITAT E NDRYSHME 
 

Neni 42 
Konfidencialiteti 

 
Autoriteti Publik do t’i trajtojë propozimet në atë mënyrë që të shmangë zbulimin e 
përmbajtjes së tyre për ofertuesit konkurrues. Të gjitha diskutimet, komunikimet dhe 
negociatat ndërmjet Autoritetit Publik dhe ofertuesve janë konfidenciale. Përveç nëse 
kërkohet me ligj apo me urdhër të gjykatës, apo nëse lejohet nga kërkesa për 
propozime, asnjë palë në negociata nuk do të bëj të ditur për cilindo person tjetër 
cilëndo informatë teknike, për çmimet, apo informata të tjera në lidhje me diskutimet, 
komunikimet dhe negociatat në përputhje me dispozitat e sipërpërmendura pa pëlqimin 
e palës tjetër. 
 

Neni 43 
Publikimi i Njoftimit 

 
1. Autoriteti Publik duhet të dorëzoj tek Departamenti PPP të gjitha versionet në 

gjuhë të ndryshme të njoftimit të kërkesës për kualifikim, njoftimit të kërkesës për 
propozim, të njoftimit të dhënies së kontratës si dhe të njoftimeve të tjera që 
kërkohen me këtë ligj. Brenda dy (2) ditëve nga pranimi i njoftimit të tillë, 
Departamenti PPP do të publikon të gjitha versionet në gjuhë të ndryshme të 
njoftimeve në ueb faqen e Departamentit PPP.  

2. Brenda tre (3) ditëve pas dorëzimit të njoftimit tek Departamenti PPP, Autoriteti 
Publik duhet të publikoj njoftimin në të gjitha gjuhët zyrtare të Republikës së 
Kosovës në së paku dy gazeta ditore në Kosovë.  

3. Departamenti PPP krijon format standarde për njoftimet që referohen në këtë nen.  
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Neni 44 
Regjistrimi i procedurave të para-përzgjedhjes dhe dhënies së kontratës 

 
Autoriteti Publik mbanë shënime lidhur me procedurat e para-përzgjedhjes dhe dhënien 
e kontratës, në pajtim me dispozitat përkatëse të Ligjit për Prokurim Publik. 
 

Neni 45 
Zbatueshmëria Plotësuese e Ligjit për Prokurim Publik 

 
Kur një çështje e natyrës procedurale që ndërlidhet me dhënien e një Partneriteti 
Publiko Privat nuk është e rregulluar me këtë ligj atëherë zbatohen dispozitat përkatëse 
të Ligjit për Prokurim Publik. Nëse për zbatimin e dispozitave përkatëse të Ligjit për 
Prokurim Publik kërkohet ndonjë aprovim ose vendim i Komisionit Rregullativ të 
Prokurimit Publik ose Agjencisë Qendrore të Prokurimit, autoriteti për dhënien e këtij 
miratimi ushtrohet nga KPPP. 
 

PJESA VI 
ANKESAT DHE SHQYRTIMI GJYQËSOR 

 
Neni 46 

Procedura e Ankesës dhe Shqyrtimit 
 
1. Nëse një person që merr pjesë në procedurat për dhënien e kontratës të përcaktuar 

në këtë ligj konsideron se është dëmtuar nga një vendim ose lëshim i një Autoriteti 
Publik në kundërshtim me dispozitat e Pjesës IV, Kreu II, të këtij ligji, personi në 
fjalë mund të dorëzojë ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit në pajtim me 
Ligjin për Prokurim Publik.  

2. OSHP shqyrton dhe vendos për ankesën në pajtim me Ligjin për Prokurim Publik.  
3. Vendimi i OSHP mund ti nënshtrohet shqyrtimit nga Gjykata Supreme e Kosovës 

sipas Ligjit për Prokurim Publik.  
4. Nëse Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) konstaton se një marrëveshje është 

lidhur nga Autoriteti Publik në kundërshtim me Pjesën IV, Kreu II, të këtij ligji, 
kjo marrëveshje nuk mund të zbatohet përveç nëse Gjykata Supreme e Kosovës 
vendos se vendimi i OSHP është në kundërshtim me faktet ose me ligjin dhe se 
marrëveshja është e zbatueshme për shkak se:  
4.1. kontrata tashmë është kryer plotësisht ose në masë të konsiderueshme; dhe  
4.2. duke marrë parasysh pasojat e mundshme negative në interesat e ndryshme, 

duke përfshirë edhe interesin publik, vjen në përfundim se pasojat negative i 
tejkalojnë përfitimet që mund të arrihen.  
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PJESA VII 
MARRËVESHJA PËR PPP 

 
Neni 47 

Ligji i zbatueshëm 
 
1. Marrëveshja zbatohet në bazë të ligjit në fuqi të Republikës së Kosovës, përveç 

nëse është përcaktuar ndryshe në marrëveshje.  
2. Partneri privat, aksionarët e tij, dhe partnerët tjerë të biznesit, janë të lirë të 

zgjedhin ligjin me të cilin rregullohen raportet e tyre.  
 

Neni 48 
Përmbajtja e marrëveshjes 

 
1. Marrëveshja lidhet ndërmjet Autoritetit Publik dhe Partnerit Privat, të inkorporuar 

sipas paragrafit 3. të nenit 20 të këtij ligji.  
2. Marrëveshja do të përcaktojë çështjet që konsiderohen të përshtatshme nga palët, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në elementet vijuese:  
2.1. natyra dhe shtrirja e punëve që do të kryhen dhe shërbimet që do të ofrohen 

nga Partneri privat;  
2.2. kushtet për ofrimin e atyre shërbimeve dhe ekskluzivitetin e të drejtave të 

Partnerit Privat sipas Kontratës, nëse ka të tillë;  
2.3. asistenca që Autoriteti Kontraktues mund ta sigurojë për Partnerin Privat në 

marrjen e licencave dhe lejeve të nevojshme për zbatimin e projektit;  
2.4. masa deri në të cilën partneri privat është i autorizuar të bëjë nën-

kontraktimin e shërbimeve që duhet ti ofrojë sipas marrëveshjes;  
2.5. kërkesat eventuale që lidhen me themelimin dhe kapitalin minimal të 

personit juridik të inkorporuar sipas paragrafit 3. të nenit 20 të këtij ligji;  
2.6. pronësia mbi pronën e paluajtshme dhe asetet tjera që lidhen me projektin 

dhe obligimet e palëve, ashtu si shihet e përshtatshme, lidhur me 
përvetësimin e lokacionit të projektit dhe lehtësimet e nevojshme;  

2.7. pagesa për Partnerin privat, qoftë në formë të tarifave apo ngarkesave për 
shfrytëzim të objektit të infrastrukturës apo për ofrim të shërbimeve; 
metodat dhe formulat për caktimin dhe përshtatjen e këtyre tarifave apo 
ngarkesave; dhe pagesat, që mund të bëhen nga Autoriteti Kontraktues apo 
nga Autoriteti Publik, nëse ka të tilla;  

2.8. procedurat për rishikimin dhe aprovimin e projekteve inxhinierike, planeve 
të ndërtimit dhe specifikimeve nga Autoriteti Kontraktues, dhe procedurat 
për testim dhe inspektim final, aprovim dhe pranim të objektit të 
infrastrukturës;  

2.9. masa deri në të cilën Partneri privat është i detyruar të sigurojë sipas rastit 
modifikimin e shërbimit për të plotësuar kërkesën reale për shërbime, 
vazhdimësinë e shërbimit dhe ofrimin e shërbimit nën të njëjtat kushte për të 
gjithë shfrytëzuesit;  

2.10. e drejta e Autoritetit Kontraktues apo e Autoritetit tjetër Publik për 
monitorim të punëve dhe shërbimeve që ofrohen nga partneri privat dhe i 
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kushteve dhe masa deri në të cilën Autoriteti Kontraktues apo Autoriteti 
tjetër Publik i autorizuar mund të urdhërojë ndryshime sa u përket punëve 
dhe kushteve të shërbimit apo të ndërmarrë veprime të tjera të arsyeshme që 
konsiderohen të përshtatshme për të siguruar që objekti i infrastrukturës 
është duke u operuar si duhet dhe që shërbimet janë duke u ofruar në 
përputhje me kërkesat e zbatueshme ligjore dhe kontraktuese;  

2.11. detyrimi i Partnerit Privat për të siguruar raporte dhe informata të tjera për 
veprimtarinë e tij për Autoritetin Kontraktues apo Autoritetin tjetër Publik;  

2.12. mekanizmat për adresimin e kostos shtesë dhe pasojave të tjera që mund të 
rezultojnë nga cilido urdhër i lëshuar nga Autoriteti Kontraktues apo ndonjë 
Autoritet tjetër Publik në lidhje me nën-paragrafët 1.9. dhe 1.10. të këtij 
paragrafi;  

2.13. në masën që konsiderohet e nevojshme, të gjitha të drejtat e Autoritetit 
Kontraktues për rishikim dhe aprovim të kontratave të mëdha që lidhen nga 
partneri privat, në veçanti me aksionarët e Partnerit Privat apo personat tjerë 
të ndërlidhur, duke përfshirë por pa u kufizuar në transferimin e interesave 
kontrolluese në partnerin privat;  

2.14. krijimin e interesave siguruese në asetet e partnerit privat, të drejtat ose 
interesat sipas marrëveshjes që mund të nevojiten për sigurimin e financimit 
të nevojshëm për projektin;  

2.15. garancitë e ndërtimit dhe performancës që ofrohen dhe policat e sigurimit që 
mbahen nga partneri privat në lidhje me zbatimin e projektit;  

2.16. mjetet në dispozicion në rast të mospërmbushjes së obligimeve nga cilado 
palë;  

2.17. masa deri në të cilën palët mund të përjashtohet nga përgjegjësia për 
dështim apo vonesë në plotësimin e cilitdo detyrim sipas Kontratës për 
shkak të rrethanave që janë jashtë kontrollit të arsyeshëm të tyre;  

2.18. kohëzgjatja e Kontratës dhe të drejtat e detyrimet e palëve pas skadimit ose 
ndërprerjes duke përfshirë masat përmbyllëse dhe transferuese;  

2.19. mënyra për kalkulim të kompensimit në rast të përfundimit të parakohshëm 
të marrëveshjes;  

2.20. ligji i zbatueshëm dhe mekanizmat për zgjidhjen e kontesteve që mund të 
shfaqen ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Partnerit Privat;  

2.21. të drejtat dhe detyrimet e palëve në lidhje me informatat konfidenciale.  
2.22. kushtet dhe procedurat për ushtrimin e të drejtave të ndërhyrjes nga 

Autoriteti Kontraktues ose për zëvendësimin e partnerit privat nga subjektet 
që ofrojnë financim për Projektin;  

2.23. identifikimi i institucioneve dhe /apo personelit me përgjegjësi të 
drejtpërdrejtë për mbikëqyrje dhe monitorim të kontratës;  

2.24. kushtet dhe procedurat për bartjen e detyrimeve të marrëveshjes nga partneri 
privat;  

2.25. procedurat për rishikimin, ndryshimin dhe plotësimin dhe modifikimin e 
kushteve të marrëveshjes.  

3. Departamenti PPP mund të përcaktojë elemente shtesë që duhet të përfshihen në 
një marrëveshje dhe mund të nxjerrë dispozita standarde dhe udhëzime për 
hartimin e një marrëveshje.  
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Neni 49 
Shkëputja e parakohshme e marrëveshjes nga Autoriteti Kontraktues 

 
Shkëputja e parakohshme e marrëveshjes nga Autoriteti Kontraktues, bëhet vetëm pas 
miratimit paraprak të KPPP, nëse shkëputja e parakohshme e marrëveshjes rezulton në 
bërjen e pagesave kompenzuese për partnerin privat apo rezulton në krijimin e çfarëdo 
obligimi tjetër financiar për Autoritetin Kontraktues ose cilindo Autoritet tjetër Publik. 
 

Neni 50 
Nënshkrimi i marrëveshjes 

 
Marrëveshja nënshkruhet nga përfaqësuesi i autorizuar i Partnerit Privat dhe nga 
përfaqësuesi më i lartë i Autoritetit Kontraktues. 
 

PJESA VIII 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 51 

Ligji në fuqi 
 
1. Me këtë ligj shfuqizohet Ligji Nr. 03/L-090 Mbi Partneritetet Publiko Private dhe 

koncesionet në Infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre.  
2. Në rast të kolizionit midis dispozitave të këtij ligji dhe nenit 54 të Ligjit për 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, dispozitat e këtij ligji kanë 
epërsi.  

 
Neni 52 

Dispozitat Kalimtare 
 
1. Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me procedurat e prokurimit dhe autorizimet 

paraprake nga KPPP nuk vlejnë për procedurat e tenderimit për Partneritetet 
Publiko Private kur:  
1.1. ofertuesit potencial tashmë janë para-kualifikuar në pajtim me procedurat e 

caktuara në Ligjin e Prokurimit Publik ose në udhëzimet e prokurimit të 
caktuara nga ndonjë institucion ndërkombëtar financiar; ose  

1.2. një kërkesë zyrtare për dokumentet e propozimeve është publikuar në pajtim 
me ligjin në fuqi.  

2. Në rast se në kohën e shpalljes së këtij ligji, një Projekt PPP është duke u 
implementuar në mënyrë aktive nën mbikëqyrjen e një komiteti drejtues të 
projektit të caktuar nga qeveria dhe nëse komiteti drejtues i projektit në fjalë ka 
finalizuar një prokurim të hapur publik për angazhimin e një këshilltari të 
kualifikuar të transaksionit në ditën e shpalljes së këtij ligji, komiteti ekzistues 
drejtues do të veproj si KPPP për të gjitha qëllimet që kanë të bëjnë me 
implementimin e Projektit deri sa të jepet kontrata në pajtim me këtë ligj.  

3. Ky ligj nuk do të zbatohet për kontratat e koncesioneve që tanimë janë nënshkruar 
para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kontratat në fjalë ripërtërihen, ndryshohen apo 
zgjerohen vetëm në pajtim me këtë ligj.  
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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-045 
21 tetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-046-2011, datë 15.11.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 26 / 25 NËNTOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2003/9 
LIGJI PËR KOOPERATIVAT E BUJQËVE 

 
 
Kuvendi i Kosovës 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 dt.15 maj 2001 për Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, nenet 9.1.26 (a) dhe 5.1 (j). 
 
Me qëllim të rregullimit të themelimit dhe të punës së Kooperativave të bujqëve e në 
funksion të zhvillimit të bujqësisë dhe ritjes së produktivitetit të punës së bujqëve, 
miraton ligjin vijues: 
 

Neni 1 
Definicionet 

 
Termet që përdoren për nevoja të këtij ligji kanë domethënien si vijon: 
 “Kooperativë e Bujqëve” ose “Kooperativë” nënkupton një entitet ligjor të krijuar nga 
personat fizikë apo juridik të cilët duhet të jenë të gjithë bujq që kontribuojnë me 
pronën e vet private në kapitalin aksionar. Kooperativa ofron shërbime për antarët e saj 
dhe nuk bazohet në krijimin e fitimit për vete. Së paku 75% i qarkullimit bruto të 
Kooperativës rrjedh prej aktiviteteve me anëtarët. 
“Aktivitetet me Anëtarë” do të thotë përmbushja i cilitdo nga aktivitetet e më poshtme 
nga kooperativa: 

- Furnizimi me impute dhe makineri të domosdoshme për aktivitete bujqësore të 
anëtarëve të saj; 

- Grumbullimi i prodhimeve prej anëtarëve të saj, për t’i shitur në gjendje 
natyrore ose pas përpunimit; 

- Në të mirë të anëtarëve të saj, kryen shërbimet e domosdoshme për aktivitetet 
e tyre bujqësore; -Blerja e makinerisë për përdorim të përbashkët nga anëtarët 
e saj për nevojat e tyre bujqësore; dhe 

- Në përgjithësi, në emër të anëtarëve të saj përmbush aktivitete që zgjerojnë 
aktivitetet e tyre bujqësore dhe vetëm për qëllime të aktiviteteve bujqësore. 

“Bujk” do të thotë personi fizik i cili kryen një aktivitet bujqësor si aktivitet të tij kryesor 
profesional ose subjekt juridik që kryen një aktivitet bujqësor si aktivitet të vetëm. 
“Person” do të thotë personi fizik ose juridik. 
“Anëtar i Kooperativës” do të thotë personi, i cili është bujk, që ka kontribuar në 
kapitalin aksionar. Anëtari i kooperativës do të zotohet të kryej aktivitetin e caktuar 
bujqësor me një kooperativë të vetme. 
“Zotim në Aktivitet” do të thotë një premtim i kontraktuar për të kryer ekskluzivisht 
një punë me kooperativën e Bujqëve së paku gjatë tri viteve të njëpasnjëshme për llojin 
e aktivitetit për të cilat anëtari është zotuar. 
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“Kontribut aksionar”, “Kontribut” do të thotë transferimi i pronës së anëtarëve në 
pronë të kooperativës dhe si kompensim, anëtarët në fjalë marrin aksione nga 
kooperativa. 
“Kontribut në Natyrë” do të thotë kontribut në kapitalin e aksionar që duhet të paguhet 
me pasuri të patundshme ose me pasuri të lëvizshme ose me të drejta të paprekshme”. 
“Kontribut me Para të Gatshme” do të thotë kontributi në kapitalin aksionar që paguhet 
me para të gatshme ose përmes bankës, transferit postar, ose përmes llogarisë 
komerciale. 
“Fonde Rezervë” do të thotë të gjitha shumat e vendosura në llogaritë rezervë nga ana e 
kuvendit të përgjithshëm. 
“Fonde rezervë të parapara me Statut” do të thotë fonde nga suficiti i një viti fiskal që 
Kuvendi i përgjithshëm ka për detyrë, sipas statutit të një kooperative t’i vendosë ato 
në një fond të rezervuar. 
“Tepricë Vjetore” do të thotë rezultati i aktiviteteve të kooperativës ashtu si është 
paraqitur nga llogarija e profiteve dhe humbjeve në fund të vitit fiskal kur profiti 
tejkalon shpenzimet dhe humbjet. 
“Humbje Vjetore”, do të thotë rezultati i aktiviteteve të kooperativës siç është paraqitur 
nga llogaria e fitimeve dhe humbjeve në fund të vitit fiskal kur harxhimet dhe humbjet 
tejkalojnë fitimin. 
“Llogaria e fitimeve dhe humbjeve” do të thotë dokumenti i domosdoshëm i llogaritjes 
që do të përgatitet në fund të vitit fiskal duke treguar të gjitha fitimet, shpenzimet dhe 
humbjet e paraqitura gjatë vitit fiskal. 
“Pasuri Neto” do të thotë shuma e përbërë nga kapitali aksionar, fondet rezervë, fitimet 
e akumuluara pa humbjet e akumuluara të mëparshme, të zmadhuara ose të zvogëluara 
nga teprica ose humbjet neto të vitit fiskal. 
“Humbjet e Akumuluara” janë humbjet e viteve të mëparme fiskale të cilat janë 
vendosur në llogari të veçantë dhe të cilat nuk janë pezulluar me reduktimin e fondeve 
rezervë ose të llogarisë së fitimeve të akumuluara. 
“Federata” nënkupton Federaten e referuar në Nenin 3 të këtij Ligji. 
“Ministria” do të thotë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural nëse nuk 
është caktuar ndryshe. 
“Statutet” do të thotë akti me të cilin themelohet kooperativa dhe përshkruan 
udhëheqjen e tij dhe organizimin e marrëdhënieve në mes të kooperativës dhe 
anëtarëve të saj. 
“Themelues” do të thotë personat që nënshkruajnë statutin dhe/ose veprojnë në emër të 
kooperativës gjatë periudhës së formimit të saj. 
“Bashkësi e Kooperativave të Bujqëve” ose “Bashkësia” është personi juridik i krijuar 
në mes dy apo më shumë kooperativave me qëllim të zgjerimit të aktiviteteve të tyre. 
 

Neni 2 
Regjistrimi 

 
2.1. Çdo kooperativë e themeluar në Kosovë duhet të regjistrohet në zyrën e 

regjistrimit të subjekteve juridike dhe fillon së ekzistuari vetëm pas regjistrimit.  
2.2. Aktivitetet e kooperativës së regjistruar sipas ketij ligji do të kufizohen në ato të 

caktuara në këtë ligj dhe në statutin e kooperativës.  
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2.3. Ministria do të nxjerrë Udhëzime administrative që specifikojnë formën dhe 
përmbajtjen e statutit që do të shfrytëzohet nga kooperativat.  

2.4. Në rast se statuti i kooperatives nuk është në pajtim me këtë ligj dhe udhëzimet 
administrative, kooperativa humb statusin e Kooperativës së Bujqëve.  

2.5. Ky ligj do të jete bazë për regjistrimin e të gjitha kooperativave ekzistuese dhe 
kooperativave që do të themelohet në Kosovë.  

 
Neni 3 

Federata 
 
3.1. Me këtë ligj themelohet Federata e Kooperativave të Bujqëve të Kosovës.  
3.2. Federata është një organ profesional që vepron e pavarur.  
3.3. Statuti i Federates aprovohen nga Kuvendi i Federatës me pëlqimin paraprak 

nga Ministria.  
3.4. Statuti i Federatës duhet të jetë në pajtim me këtë ligj dhe udhëzimet 

administrative të nxjerra nga Ministria sipas këtij ligji.  
3.5. Të gjitha kooperativat dhe Bashkësitë e kooperativave, kanë të drejtë të bëhen 

vullnetarisht anëtare të Federatës.  
3.6. Mjetet e Federates krijohen nga antarët dhe kontributet e kooperativave dhe 

bashkësive të tyre. Kuota e antarësisë dhe kontributeve caktohet nga Kuvendi i 
Përgjithshëm i Federatës. Shuma e tyre përbën të hyrat e Federatës.  

3.7. Veprimtaria, punët dhe përgjegjësitë e Federatës përcaktohen me Statutin e 
Federatës.  

 
Neni 4 

Kushtet për themelim 
 
Kooperativa e Bujqëve themelohet nga së paku dhjetë (10) bujq, që janë nëshkrues të 
detyrimeve. 
 

Neni 5 
Kuvendi themelues 

 
5.1. Statuti miratohet në Kuvendin themelues. 
5.2. Nëse statuti është nënshkruar më parë nga themeluesit dhe të gjithë anëtarët 

kanë kontribuar në kapitalin e përgjithshëm, nuk është e nevojshme mbajtja e 
Kuvendit themelues.  

 
Neni 6 

Personi juridik 
 
Kooperativa e Bujqëve do të ketë të drejtat dhe detyrat e personit juridik pavarësisht 
nga anëtarët e saj. Ajo ka pronën e saj dhe detyrat e caktuara. Është përgjegjëse për 
pronën e vet dhe për çdo veprim të kryer në emër të vet.  
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Neni 7 
Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve te kooperativës 

 
7.1. Anëtari i Kooperativës gëzon të drejtën: 

a) të shfrytëzojë shërbimet e kooperativës duke marrë parasysh llojin e 
aktivitetit për të cilën është anëtarësuar; 

b) të merr pjesë në seancën e kuvendit të përgjithshëm me të drejtë votë pa 
marrë parasysh numrin e aksioneve që ka në pronësi; 

c) të merr leverdinë e kalkuluar në bazë të kontributit të paguar kapital në 
lartesinë e përcaktuar me statut; 

d) të merr pagesën nga kooperativa në proporcion me aktivitetet e realizuara 
me kooperativën; 

e) të shesë ose transferojë aksionet e veta në pajtim me dispozitat e këtij ligji 
dhe të Statutit të kooperativës; 

f) të merr vlerën nominale të aksioneve të veta pas përfundimit të anëtarësisë, 
me kusht që humbjet e akumuluara nuk tejkalojnë fondet rezervë, dhe nën 
kufizimet tjera të përcaktuara në këtë ligj dhe në statutin e kooperativës. 

7.2. Anëtari i Kooperativës është i obliguar: 
a) të bëjë aktivitetet e tij vetëm me kooperativën e bujqëve gjatë periudhës jo 

më të shkurtër se 3 vite të njëpasnjëshme në llojin e aktiviteteve për të cilat 
anëtari është zotuar në pajtim me Statutin e kooperativës;  

b) të kontribojë në kapitalin aksionar proporcionalisht me zotimin e tij për 
aktivitet dhe të paguajë aksionet e veta në pajtim me kërkesat ligjore dhe të 
parapara me status, ose të blejë një numër të aksioneve të nevojshme për 
zotimin e tij për aktivitet;  

c) të mbajë përgjegjësi për borxhet e kooperativës gjer në shumën që është e 
barabartë me kontributin e tij kapital në rast të paaftësisë paguese.  

7.3. Statusi i anëtarit të kooperativës fitohet:  
a) Gjatë themelimit të kooperativës, me nënshkrimin e kërkesës për antarësim, 

nënshkrimin e statutit apo pjesëmarrjes në kuvendin themelues në të cilin 
miratohet statuti.  

b) Pas themelimit të kooperativës, statusi i anëtarit të kooperativës fitohet 
përmes kërkeses për anëtarësim dhe deklaratës për pranimin e statutit të 
kooperativës, me të cilat i nënshkruari i pranon të gjitha të drejtat dhe 
obligimet e anëtarit të kooperativës.  

c) Vendimin për pranimin e anëtarëve të rinjë e merr Këshilli drejtues brenda 
afatit prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. 

d) Kundër vendimit mbi refuzimin e kërkeses për antarësim në kooperativë 
mund ti ushtrohet ankesë, Kuvendit të përgjithshëm. 

7.4. Kooperativa do të mbajë regjistrin e anëtarëve të kooperativës duke paraqitur 
numrin e aksioneve që janë pronë e secilit si dhe regjistrin e çdo transferi të 
aksioneve.  

7.5. Statusi i anëtarit të kooperativës humbet me: tërheqjen e anëtarit nga 
kooperativa; përjashtimin e anëtarit; shuarjen apo braktisjen e veprimtarisë 
bujqësore të anëtarit që është person juridik; vdekjen e anëtarit dhe prishjen e 
kooperatives.  
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a) Anëtari i kooperativës mund të tërhiqet nga kooperativa me kërkesë për 
tërheqje, e cila ushtrohet gjashtë muaj para skadimit të afatit për të cilin 
anëtari është anëtarësuar apo para tërheqjes. Nëse anëtari i kooperativës ka 
obligime ndaj koperativës, statusi i anëtarit i pushon pas përmbushjes së 
obligimeve.  

b) b). Statusi i anëtarit të kooperativës skadon ditën e caktuar në vendimin për 
përjashtim të tij nga kooperativa për arsyet e përcaktuara në statutin e 
kooperativës 

c) Trashegimtarët e anëtarit të vdekur të kooperativës, mund ta fitojnë statusin 
e anëtarit, me të drejtat dhe obligimet e anëtarit të vdekur, nëse për këtë 
vendosë Këshilli drejtues dhe nëse i plotësojnë kushtet për fitimin e statusit 
të anëtarit të kooperativës.  

d) Ditën e pushimit të statusit të anëtarit të kooperativës, pushojnë të drejtat 
dhe obligimet e anëtarit, përveç të drejtave dhe obligimeve pronësore të 
përcaktuara me akte të veçanta ligjore.  

 
Neni 8 

Kapitali aksionar 
 
8.1. Kooperativa nuk do të themelohet pa kapital e as nuk do të ekzistojë pa kapital.  
8.2. Kapitali i një Kooperative të Bujqëve përbëhet nga kontributet e anëtarëve 

kooperativistë dhe mund të jetë i ndryshueshëm.  
8.3. Zvogëlimi i kapitalit është i ndaluar nëse zvogëlimi do të ketë ndikim në 

regjistrimin e kapitalit më të vogël se sa gjysma e kapitalit më të lartë që nga 
krijimi i kooperativës.  

 
Neni 9 

Kontributet kapitale – Aksionet 
 
9.1. Kontributet kapitale do të jenë në para të gatshme ose në natyrë. Kontributi në 

aktivitet është i ndaluar.  
9.2. Kontributi në natyrë gjatë themelimit të koperativës, vlerësohet me rastin e 

nënshkrimit të statutit nga anëtarët themelues, ose nga Kuvendi themelues me 
rastin e miratimit të statutit, ndërsa vlerësimi i kontributit në natyrë gjatë punës 
së kooperativës, bëhet nga Kuvendi i Përgjithshëm.  

9.3. Anëtarët kanë përgjegjësi individuale dhe të përbashkët ndaj palës së tretë për 
pranimin e vlerësimit të kontributit në natyrë që ndryshon nga vlera e caktuar 
nga kontrolluesi i jashtëm financiar. 

9.4. E drejta e anëtarit, merr formën e aksioneve.  
9.5. Kapitali ndahet në aksione të vlerës së barabartë me vlerë minimale prej 10 €.  
 

Neni 10 
Kuvendi i Përgjithshëm 

 
10.1. Kuvendi i Përgjithshëm është organ më i lartë i kooperativës i cili mbanë 

mbledhjet e rregullta ose të jashtëzakonshëme.  
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10.2. Kompetencat e mbledhjes së rregullt të Kuvendit të Përgjithshëm kufizohen me 
votim mbi çështjet që nuk janë në kompetencë të mbledhjes së jashtëzakonshme 
të Kuvendit të Përgjithshëm apo të organeve tjera të kooperativës.  

10.3. Këshilli Drejtues duke iu referuar nenit 12 thërret mbledhjen e Kuvendit të 
Përgjithshëm së paku një herë në vit ose kur llogaritë e përkohshme tregojnë 
humbje. Kuvendi i Përgjithshëm gjithashtu mund të thirret nga 25% e anëtarëve 
të kooperativës.  

10.4. Mbledhja e e jashtëzakonshme e Kuvendit të Përgjithshëm vendos mbi 
amandamentet e statutit.  

10.5. Procesverbalet e mbledhjeve të Kuvendit të Përgjithshëm do të regjistrohen në 
mënyrë kronologjike në regjistër që do të mbahet në zyrën e regjistrave të 
kooperativës.  

 
Neni 11 

Kontrolluesi i jashtëm financiar 
 
11.1. Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të autorizoj individë të kualifikuar që 

të punojnë si kontrollues të jashtëm financiar dhe do ti caktojë që të bëjnë 
kontrollë vjetore financiare për çdo kooperativë, duke përfshirë:  
a) verifikimin se llogaritë vjetore pasqyrojnë gjendjen e vërtetë dhe të qartë të 

rezultatit të punës së kooperativës gjatë vitit të fundit fiskal, të situatës së saj 
financiare dhe të pronës së saj; 

b) verifikimin e pajtueshmërisë së praktikave të kontabilitetit me rregullat në 
fuqi;  

c) ekzaminimin e saktësisë dhe pajtueshmërisë së informatave të dhëna në 
raportin e udhëheqjes së Këshillit Drejtues me llogaritë vjetore.  

11.2. Shpenzimet e kontrollës financiare i bartë Ministria për Ekonomi dhe Financa. 
 

Neni 12 
Këshilli drejtues 

 
12.1. Këshilli Drejtues, është organ që gëzon të gjitha fuqitë menaxhuese për të mirën 

e kooperativës dhe përbrenda kufijve të qëllimeve të kooperativës, përveç 
çështjeve të shprehura përbrenda autoriteteve të organeve tjera të kooperativës 
dhe duke marrë parasysh kufizimet ligjore të fuqive të saj.  

12.2. Këshilli Drejtues, ka autorizimet e mëposhtme:  
a) Shqyrton dhe analizon llogaritë vjetore të kooperativave dhe ia prezenton 

Kuvendit të Përgjithshëm të Kooperativës për aprovim.  
b) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin nga mesi i anëtarëve të Këshillit Drejtues;  
c) Cakton anëtarin e kooperativës që të plotësojë vendin e lirë të anëtarit të 

Këshillit Drejtues.  
d) Thërret mbledhjet e Kuvendit të Përgjithshëm të Kooperativës dhe 

përcakton rendin e ditës;  
e) Emëron drejtorin e Kooperativës;  
f) Pranimi dhe largimi i anëtarit dhe  
g) Lejimi i huave, sigurimeve reale, garancioneve dhe sigurimin e borxheve 

për palën e tretë.  
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12.3. Këshilli Drejtues përbëhet prej së paku tre por jo më shumë se nëntë anëtarëve të 
emëruar me statut, apo nga Kuvendi themelues, me rastin e themelimit të 
kooperativës, apo nga Kuvendi i Përgjithshëm në mbledhjen e rregullt për 
periudhën prej së paku 3 por jo më shumë se 6 vite.  

12.4. Anëtari i këshillit drejtues:  
a) Do të jetë anëtar që nuk mban përgjegjësi për ndonjë borxh kundrejt 

kooperativës gjatë kohës së emërimit të tij/saj dhe që nuk është dënuar për 
ndonjë delikt ekonomik.  

b) Nuk mund të jetë bashkëshorti-ja, prindërit ose fëmijët e anëtarit të Këshillit 
Drejtues;  

c) Nuk do jetë punëtor i kooperativës;  
d) Të jetë mbi moshën 18 vjeçare.  

12.5. Anëtari i Këshillit Drejtues nuk do të huazojë, apo të sigurojë garancione nga 
kooperativa për përfitime personale.  

12.6. Anëtari i këshillit do të jetë përgjegjës personalisht për mopërmbushjen apo 
shkeljen e detyrave të tij ndaj kooperativës ose palës së tretë.  

12.7. Mbledhjet e Këshillit Drejtues i thërret kryetari me vetiniciativë ose në kërkesë 
të 1/3 së anëtarëve të Këshillit Drejtues.  

12.8. Vendimet dhe procesverbalet e Këshillit drejtues regjistrohen në mënyrë 
kronologjike në regjistrat që mbahen në zyrën e regjistrave të kooperativës. 

 
Neni 13 
Kryetari 

 
13.1. Kryetari ka të drejtat e mëposhtme: 

a) përfaqëson kooperativën në rast të padive;  
b) zbaton të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues me përjashtim të atyre që i 

janë deleguar drejtorit; dhe  
c) kontrollon punën e drejtorit.  

13.2. Kryetari është përgjegjës për shkeljen e detyrave të tij ndaj kooperativës ose 
palës së tretë.  

 
Neni 14 
Drejtori 

 
14.1. Drejtori është i ngarkuar për menaxhimin e përditshëm të kooperativës.  
14.2. Drejtori:  

a) Nuk mund të jetë anëtar i kooperativës;  
b) Do të ketë kontratë punësimi.  
c) Të mos jetë i dënuar për vepër penale kundër ekonomisë.  
d) Nuk mund të ushtrojë njëkohësisht edhe ndonjë veprimtari e cila i bënë 

konkurrencë veprimtarisë që ushtron në kooperativë.  
14.3. Funksionet e drejtorit do të pëcaktohen me Statutin e kooperativës. 
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Neni 15 
Të ardhurat neto dhe humbjet 

 
15.1. Të ardhurat neto vjetore do të ndahen në bazë të renditjes së prioriteteve të 

mëposhtme:  
a) 5% në fondin e rezervës së domosdoshme;  
b) 5% në fondin rezervë, për kompensimin e aksioneve të anëtarëve që 

tërhiqen nga kooperativa;  
c) Shumat e parapara me statutin e kooperativës për fondin rezervë.  
d) Shumat e nevojshme që të paguhet interesi mbi kapitalin e paguar të 

anëtarëve të kooperativës.  
e) Shumat për pagesën e anëtarëve të kooperativës në proporcion me 

aktivitetet e tyre në kooperativë.  
f) Shumat e mbetura në llogarinë e tepricës dhe humbjeve të akumuluara, ose 

në fondet tjera që duhet të ruhen si rezervë.  
15.2. Humbjet vjetore do të barten në llogarinë e tepricave dhe humbjeve të 

akumuluara. Anëtarët nuk do të marrin leverdinë për aksionet dhe nuk bëhet 
ndarja e fondeve rezervë dhe kjo ndalon çfarëdo pagese ose interesi.  

 
Neni 16 

Pasuria neto – humbjet e akumuluara 
 
16.1. Kur pasuria neto për shkak të humbjeve bie në më pak se gjysma e kapitalit më 

të lartë aksionar të pranuar që nga themelimi i kooperativës, mbledhja e 
jashtëzakonshme e Kuvendit të Përgjithshëm do të vendos se a do të likuidohet 
kooperativa, apo kooperativa duhet të mbahet. Nëse vendoset që kooperativa të 
mbahet, anëtarët do të kontribuojnë me shumën e nevojshme për arritjen e 
pasurisë neto të kooperativës në së paku gjysmën e kapitalit aksionar më të lartë 
të arritur që nga themelimi i kooperativës.  

16.2. Në mungesë të vendimit të Kuvendit të Përgjithshëm, çdo palë e pakënaqur ose 
e interesuar mund të sjellë çështjen para gjyqit kompetent, i cili mund të vendosë 
për likuidim të kooperatives.  

 
Neni 17 

Likuidimi 
 
17.1. Kooperativa likuidohet për shkak të: 

a) Kryerjes së periudhës për të cilën është themeluar, ose shuarjes se 
veprimtarisë për të cilën është themeluar përveç nëse nga mbledhja e 
jashtëzakonshme e Kuvendit të Përgjithshëm nuk vendoset ndonjë 
veprimtari e re.  

b) Heqjes dorë nga statuti i kooperativës së bujqëve, të votuar me votim 
unanim nga anëtarët e kooperativës në mbledhjen e jashtëzakonshme të 
Kuvendit të Përgjithshëm;  

c) Me vendim gjyqësor ku numri i anëtarëve të kooperativës është më i vogël 
sesa minimumi ligjor ose në mungesë të vendimit të Kuvendit të 
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Përgjithshëm siç është caktuar në nenin 16-1 ose ku kooperativa kryen 
aktivitete të tjera nga ato të lejura legalisht dhe ku kapitali nuk është i ndarë 
në aksione sipas këtij ligji.  

17.2. Kooperativa që likuidohet mbetet entitet legal gjatë periudhës së likuidimit 
vetëm për qëllim likuidimi.  

17.3. Likuiduesit emërohen nga Kuvendi i Përgjithshëm përveç në rastet kur gjykata i 
emron likiduesit.  

17.4. Pasuria neto që mbetet pas pagimit të të gjithë kreditorëve dhe pagimin e 
kontributeve të anëtarëve nuk do t’u ndahet anëtarëve. Pasuria neto detyrimisht 
do të transferohet në një kooperativë tjetër ose bashkësi të kooperativave të 
bujqëve, ose të një organizatë tjetër ligjore e kooperativave të bujqëve.  

17.5. Nëse likuidimi shfaqet për shkak të ligjeve të falimentimit, dispozitat e caktuara 
në këtë ligj nuk do të aplikohen.  

 
Neni 18 

Bashkimi - Ndarja 
 
18.1. Një ose më shumë kooperativa të bujqëve mund të transferojnë interesat e tyre te 

një kooperativë ekzistuese e bujqëve ose te një kooperativë e re e bujqëve e 
themeluar nga to. 

18.2. Një kooperativë e bujqëve mund të ndahet në dy kooperativa të bujqëve me anë 
të transferimit të interesave të veta në një kooperativë të re ose ekzistuese të 
bujqëve. Në të dy rastet, kooperativa që transferon interesat e veta sipas këtij 
neni, pushon së ekzistuari pa u likuiduar.  

18.3. Në rastet e pushimit të ekzistimit të kooperativës për shkaqet nga ky nen, pasuria 
e kooperativës u bartet trashigimtarëve juridik të saj.  

18.4. Bashkimet dhe ndarjet lejohen vetëm në mes kooperativave.  
 

Neni 19 
Bashkësitë e Kooperativave të Bujqëve (Bashkësitë) 

 
19.1. Bashkësitë e Kooperativave të Bujqëve (Bashkësitë), mund të themelohet me 

vendimin për bashkim të dy apo më shumë kooperativave të bujqëve të cilat 
bashkojnë të mirat materiale dhe të drejtat e tyre me qëllim të ushtrimit të 
veprimtarisë së caktuar dhe si e tillë duhet të regjistrohet në zyrën e regjistrimit 
të subjekteve juridike.  

19.2. Vendimi për bashkim merret nga Këshilli drejtues i Kooperatives dhe për këtë 
informohet Kuvendi i përgjithshëm në mbledhjen e tij të rregullt.  

19.3. Nëse kontributi i kooperativës në Bashkësi është i kufizuar në disa veprimtari të 
caktuara, me vendim për bashkim do të identifikohen saktësisht veprimtaritë e 
tilla.  

19.4. Organet qeverisëse të Bashkësisë së Kooperativave i përbëjnë përfaqësuesit e 
kooperativave anëtarë të caktuar nga Këshillat drejtuese të tyre.e  
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Neni 20 
Subvencionet dhe kompanitë e bashkuara 

 
20.1. Kooperativa e Bujqëve mund të jetë pronare e aksioneve të kompanisë së 

angazhuar në biznes me anë të blerjes së aksioneve të saj ose me anë të 
kontributit në kapitalin aksionar të kompanisë së tillë.  

20.2. Kooperativa e Bujqëve nuk mund të jetë anëtare e ortakërisë së përgjithshme e 
as të ndonjë forme të organizimit të biznesit ku përgjegjësia e anëtarëve nuk 
është e kufizuar me kontributet e tyre aksionare.  

 
Neni 21 

Masat ndëshkimore 
 
21.1. Me dënim me gjobë prej 500 deri 4000 euro do të dënohet për delikt ekonomik 

çdo person që në titullin e firmës shfrytëzon emrin e kooperativës e nuk është i 
regjistruar sipas këtij ligji.  

21.2. Me denim me gjobë deri në 5000 euro, do të dënohet për delikt ekonomik 
kooperativa e bujqëve nëse:  
a) Ushtron veprimtari të cilat nuk janë të parapara në statutin e saj dhe për të 

cilat nuk është e regjistruar (neni 2.2);  
b) Nëse në emertimin e firmës së vetë nuk e shfrytëzon emrin e kooperativës,  
c) Nëse nuk mban regjistrin e anëtarëve të Kooperativës (neni 7.3).  

 
Neni 22 

Udhëzimet Administrative 
 
Ministria do të jetë kompetente për nxjerrjen e Udhëzimeve Administrative për 
zbatimin e këtij ligji.  
 

Neni 23 
Dispozitat kalimtare - data efektive 

 
23.1. Kooperativat ekzistuese bujqësore do të riregjistrohen si Kooperativa të Bujqëve 

sipas këtij ligji brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji ose do ta 
humbin statusin e kooperativës së Bujqëve.  

23.2. Ky ligj hyn në fuqi në datën e miratimit të tij nga Kuvendi, nënshkrimit nga 
kryetari i Kuvendit dhe shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm.  

 
23.06.2003 
UNMIK/REG/ 2003/21 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 17 / 01 TETOR 2007 
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LIGJI Nr. 03/L-004 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KOOPERATIVAT E BUJQËVE Nr. 2003/9 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65, pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke pasur parasysh nevojën për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 2003/9 për 
Kooperativat e Bujqve i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut NR. 2003/21 të datës 23 
qershor 2003, për krijimin e kushteve për zbatimin e tij, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR KOOPERATIVAT E BUJQËVE Nr. 2003/9 

 
Neni 1 

 
Neni 1 Definicioni: ” Federata” ndryshohet si vijon: 

“Federata është bashkim vullnetar i disa kooperativave bujqësore”. 
 

Neni 2 
 
Neni 2 paragrafi 5 fshihet teksti: ”të gjitha kooperativave ekzistuese dhe”. 
 

Neni 3 
 
Neni 4 ndryshohet si vijon: fshihet “dhjetë bujq” dhe bëhet ”pesë bujq”. 
 

Neni 4 
 
Neni 7.3 pika a) dhe b) riformulohen, si vijon: 

“Statusi i anëtarit të ri të kooperativës fitohet pas aprovimit të kërkesës nga organi 
kompetent i kooperativës, me të gjitha të drejtat dhe obligimet e anëtarit të 
kooperativës.” 

 
Neni 5 

 
Neni 10 paragrafi 4 fshihet teksti ”mbledhja e jashtëzakonshme”. 
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Neni 6 
  
Neni 21 paragrafi 1 fjala “delikt ekonomik” zëvendësohet me “kundërvajtje”, 
Paragrafi 2 i nenit 21 riformulohet si vijon: Me dënim me gjobë prej 3000-5000 do të 
dënohet për kundërvajtje kooperativa e bujqve nëse ushtron veprimtari të cilat nuk janë 
të parapara në statutin e saj dhe për të cilat nuk është e regjistruar (neni 2.2). 
Shtohet paragrafi i ri 21.3 si vijon: Me dënim me gjobë prej 1000-3000 euro dënohet 
për kundërvajtje kooperativa e bujqve nëse: 

a) në emërtimin e firmës së vet nuk e shfrytëzon emrin e kooperativës dhe  
b) nëse nuk mban regjistrin e anëtarëve të kooperativës (neni 7.3).  

Shtohet paragrafi i ri 21.4 si vijon: Mjetet e realizuara nga pagesa e dënimeve për 
shkelje të dispozitave të këtij ligji derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.” 
 

Neni 7 
 
Neni 23 titulli “Dispozitat kalimtare” fshihet. 
 

Neni 8 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-004 
03 Tetor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL- 050 - 2008, datë 13.10.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 41 / 01 NËNTOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR DIZAJNIN INDUSTRIAL 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me ketë ligj përcaktohen kushtet dhe procedurat për regjistrimin e dizajnit industrial, të 
drejtat që rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të drejtave dhe dizajni komunitar. 
 

Neni 2 
Fusha e Zbatimit 

 
Ky ligj zbatohet për të gjitha dizajnët industriale të cilat i nënshtrohen procedurës së 
regjistrimit në Zyrën për Pronësi Industriale, përfshirë dizajnët komunitare dhe 
regjistrimet ndërkombëtare të dizajnit që vlejnë në Republikën e Kosovës. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Ministër - Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. Zyra e Pronësisë Industriale (ZPI) - Zyra - zyra e pavarur për pronësi 

industriale e themeluar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.4. Dizajn - dukja e jashtme të produktit në tërësi apo të një pjese të tij, i cili 

rezulton nga karakteristikat e produktit, veçanërisht nga forma, trajta, 
ngjyra, vijat, konturat, tekstura ose materiali i vet produktit ose ornamentet e 
tij;  

1.5. Produkt - çdo lëndë industriale apo artizanate, duke përfshirë edhe pjesët e 
dedikuara për vendosje në tërësinë e produktit kompleks, paketimit, pajisjet 
për libra, simbolet grafike dhe format tipografike të shkronjave, duke 
përjashtuar programet kompjuterike;  

1.6. Produkt kompleks - produkti i cili është i përbërë prej më shumë pjesëve të 
cilat mund të zëvendësohen në atë mënyrë që është e mundur ndarja dhe 
ribashkimi i sërishëm i produktit;  

1.7. Konventa e Parisit - Konventa e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë 
Industriale të datës 20 mars 1883, të ndryshuar në Bruksel më 14 dhjetor 
1900, në Uashington më 2 qershor 1911, në Hagë më 6 nëntor 1925, në 
Londër më 2 qershor 1934, në Lisbonë më 31 tetor 1958 dhe në Stokholm 
më 14 korrik 1967, e ndryshuar më 28 shtator 1979;  

1.8. Marrëveshja e Lokarnos - Marrëveshja e Lokarnos me të cilën themelohet 
klasifikimi ndërkombëtar për dizajnet industriale, të nënshkruar në Lokarno 
më 8 tetor 1968, e ndryshuar më 28 shtator 1979;  

1.9. Klasifikim ndërkombëtar - klasifikimi ndërkombëtar për dizajnet 
Industriale, i themeluar me Marrëveshjen e Lokarnos;  

1.10. Marrëveshja e Hagës - Marrëveshja e Hagës për depozitimin ndërkombëtar 
të Dizajneve Industriale të datës 6 nëntor 1925, e ndryshuar në Hagë më 28 
nëntor 1960 (Akti i vitit 1960), të plotësuar në Stokholm më 14 korrik 1967, 
me ndryshimet e datës 28 shtator 1979 (Akti Plotësues i vitit 1967) dhe Akti 
i Gjenevës së marrëveshjes së Hagës për regjistrimin ndërkombëtar të 
dizajneve industriale, të miratuar në Gjenevë më 2 korrik 1999 (Akti i Gje-
nevës i vitit 1999) dhe dispozitat e Rregulloreve zbatuese të marrëveshjes së 
Hagës;  

1.11. Zyra Ndërkombëtare - Zyra ndërkombëtare të organizatës botërore të 
pronësisë Intelektuale;  

1.12. Rregullorja për dizajnin komunitar - Rregullorja e Këshillit (KE) 
nr.6/2002 për Dizajnin e Komunitetit dhe ndryshimet e tij;  

1.13. Dizajni komunitar - dizajni i regjistruar dhe të paregjistruar konform 
Rregullores për dizajnin komunitar;  

1.14. Aplikimi për dizajn komunitar - procedura për regjistrim të dizajnit 
komunitar, sipas dispozitave të Rregullores për dizajnet komunitare;  

1.15. Dizajni kombëtar - dizajni industrial të fituar në Zyrën e pronësisë 
industriale, sipas procedurës dhe në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  
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1.16. Aplikimi për dizajn kombëtar - procedura për regjistrim të dizajnit 
kombëtar në Zyrën për pronësi industriale, në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji.  

1.17. E drejta ekskluzive nga dizajni- të drejtën e pronarit të dizajnit industrial 
për përdorimin e dizajnit të regjistruar dhe pengimin e personave të tjerë në 
përdorimin e dizajnit pa lejen e tij;  

1.18. Licenca ekskluzive- licenca e lëshuar nga pronari i dizajnit me të cilën 
barten të drejtat ekskluzive nga dizajni industrial.  

1.19. Licencë joekskluzive – licenca e lëshuar nga pronari i dizajnit me të cilën 
barten vetëm të drejtat e përcaktuara nga pronari i dizajnit;  

1.20. Nënlicenca- licenca e lëshuar nga fituesi i licencës te paraparë me kontratën 
e licencës.  

1.21. Certifikata e përparësisë - certifikata më të cilët vërtetohet e drejta e 
përparësisë së aplikimit për dizajn.  

 
Neni 4 

Zyra e Pronësisë industriale 
 
Zyra e Pronësisë Industriale (në tekstin e mëtejmë Zyra) është përgjegjëse për 
procedurën e regjistrimit dhe mbrojtjen e dizajnit industrial sipas këtij ligji. 
 

KREU II 
KUSHTET PËR MBROJTJEN E DIZAJNIT INDUSTRIAL 

 
Neni 5 

Mbrojtja e dizajnit industrial 
 
1. Me të drejtën e dizajnit industrial mbrohet dizajni në atë shkallë në të cilën është i 

ri dhe i cili ka karakter individual.  
2. Dizajni i cili është zbatuar në produkt, apo është pjesë përbërëse e produktit, i cili 

po ashtu është pjesë përbërëse e produktit tjetër kompleks konsiderohet i ri dhe me 
karakter individual në këto raste:  
2.1. nëse pjesa përbërëse e vendosur në produktin kompleks, mbetet e dukshme 

gjatë përdorimit normal të produktit;  
2.2. kur shkalla e dukshmërisë së pjesës përbërëse karakteristike, i plotëson 

pavarësisht kushtet e risisë dhe karakterit individual.  
3. Sipas paragrafit 2 nën-paragrafit 2.1. të këtij neni është përdorim nga ana e 

përdoruesit të produktit i cili nuk përfshinë mirëmbajtjen, servisimin ose riparimin 
e produktit.  

 
Neni 6 

Risia e dizajnit 
 
1. Dizajni konsiderohet i ri nëse nuk është identik me asnjë dizajn të vënë në 

dispozicion të publikut para datës së aplikimit për regjistrimin e dizajnit, e nëse 
është kërkuar e drejta e përparësisë, para datës së njohjes së të drejtës së 
përparësisë.  
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2. Dizajnet konsiderohen identike nëse karakteristikat e tyre ndryshojnë vetëm në 
detaje të pa rëndësishme.  

 
Neni 7 

Karakteri individual i dizajnit 
 
1. Dizajni konsiderohet se ka karakter individual nëse përshtypja e përgjithshme që 

krijon tek shfrytëzuesi i informuar ndryshon nga përshtypja që në atë shfrytëzues 
ka lënë çfarëdo dizajni tjetër që ka qenë në dispozicion të publikut para datës së 
paraqitjes së aplikacionit për dizajn, apo nëse është kërkuar e drejta e përparësisë, 
para datës së njohjes së të drejtës së përparësisë.  

2. Gjatë vlerësimit të karakterit individual të dizajnit, merret parasysh shkalla e lirisë 
së krijimit të dizajnit nga ana e dizajnuesit.  

 
Neni 8 

Shpalosja e dizajnit 
 
1. Në pajtim me nenin 6 dhe 7 të këtij ligji, konsiderohet se dizajni ka qenë në 

dispozicion të publikut nëse është publikuar pas procedurës së regjistrimit, është 
ekspozuar, përdorur në tregti apo është shpalosur në forma të tjera, përveç atëherë 
kur mund të jetë shpalosur për shkaqe të arsyeshme në veprimtari afariste të 
specializuara në sektorin përkatës, brenda territorit të Republikës së Kosovës, para 
datës së paraqitjes së aplikacionit për regjistrim ose nëse kërkohet përparësia, data 
e përparësisë.  

2. Nuk konsiderohet se dizajni është shpalosur apo është bërë i njohur për publikun 
edhe nëse nën kushtet e konfidencialitetit është shpalosur për personin e tretë.  

3. Shpalosja e dizajnit sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk do të merret parasysh nëse 
dizajni për të cilin kërkohet mbrojtja ka qenë i njohur për publikun dhe atë:  
3.1. nga dizajnuesi, trashëgimtari i tij ligjor apo personi i tretë, si rezultat i të 

dhënave të lëshuara apo aktiviteteve të ndërmarra nga dizajnuesi apo 
trashëgimtari i tij ligjor;  

3.2. gjatë periudhës prej dymbëdhjetë (12) muajve, para datës së paraqitjes së 
aplikacionit për dizajnin industrial, apo nëse është kërkuar e drejta e 
përparësisë, nga data e përparësisë.  

4. Dispozitat nga paragrafi 3. i këtij neni do të zbatohen edhe në rastet kur dizajni 
është bërë publik si pasojë e keqpërdorimit në dëm të dizajnuesit apo të 
trashëgimtarit të tij.  

 
Neni 9 

Dizajni i kushtëzuar nga funksioni teknik dhe dizajni i ndërlidhur 
 
1. Me dizajnin industrial nuk mund të mbrohen karakteristikat e formës së jashtme të 

produktit:  
1.1. të cilat janë të kushtëzuara me funksione teknike;  
1.2. për të cilat është i nevojshëm reprodukimi në formën dhe dimensionin e 

njëjtë, në mënyrë që produkti në përbërjen e të cilit është dizajni mund të 



 
Ligji Nr. 04/L-028 për dizajnin industrial 

 899 

bashkohet në mënyrë mekanike me produktin tjetër dhe mund të vendoset 
në të, apo bashkë me produktin tjetër rreth tij, ashtu që të dy produktet të 
mund të kryejnë funksionet e veta.  

2. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. nënparagrafit 1.2. të këtij neni, dizajni do 
të ekzistoj, konform nenit 6 dhe 7 të këtij ligji, edhe në dizajnin dedikimi i të cilit 
do të mundësoj lidhjen e pjesëve të ndërrueshme të një produkti.  

 
Neni 10 

Dizajni kundër interesit publik dhe parimeve morale 
 
Dizajni i cili është në kundërshtim me interesin publik dhe parimet morale nuk mund të 
mbrohet. 
 

KREU III 
E DREJTA NË DIZAJNIN INDUSTRIAL 

 
Neni 11 

Dizajnuesi 
 
1. Dizajnues është personi fizik i cili ka krijuar dizajnin industrial.  
2. Personi i cili ka ofruar vetëm ndihmë teknike në krijimin e dizajnit, nuk 

konsiderohet dizajnues.  
 

Neni 12 
E drejta në dizajnin industrial dhe e drejta e pronarit të supozuar 

 
1. Dizajnuesi apo trashëgimtari i tij kanë të drejtë për fillimin e procedures për fitimin 

e dizajnit industrial në pajtim me këtë ligj.  
2. Nëse dizajnuesi nuk është edhe paraqitës i aplikacionit për fitimin e së drejtës së 

dizajnit, paraqitësi i aplikacionit ka të drejtë të filloj procedurën për fitimin e dizajnit 
industrial në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni derisa të mos dëshmohet e kundërta.  

3. Nëse dizajni është krijuar në bazë të kontratës me porosi, e drejta për dizajnin i 
takon porositësit të dizajnit nëse me kontratë nuk është paraparë ndryshe.  

4. Nëse dizajnin e ka krijuar dizajnuesi gjatë kryerjes së detyrave të punës si i 
punësuar apo duke i zbatuar këshillat e punëdhënësit, punëdhënësi ka të drejtën për 
fillimin e procedurës për fitimin e dizajnit industrial, nëse me kontratë nuk është e 
paraparë ndryshe.  

5. Personi në emër të të cilit është regjistruar dizajni industrial ose personi në emër të 
të cilit është paraqitur aplikacioni para regjistrimit, konsiderohet të jetë personi i 
cili ka të drejtë në të gjitha procedurat që zhvillohen në Zyrë lidhur me dizajnin.  

 
Neni 13 

Krijimi i përbashkët i dizajnit industrial 
 
1. Nëse dizajni është krijuar nga puna e përbashkët e disa dizajnuesve, e drejta për 

dizajnin industrial u takon atyre respektivisht trashëgimtarëve të tyre ligjor dhe 
konsiderohet se ata kanë të drejtë në dizajnin industrial në pajtim me këtë ligj.  
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2. Pjesa e secilit dizajnues në dizajnin e krijuar në mënyrë të përbashkët, përcaktohet 
në bazë të kontributit të secilit dizajnues, përveç nëse përcaktohet ndryshe me 
kontratë.  

3. Nëse kontributi i dizajnuesve nuk përcaktohet në kontratë dhe nuk mund të 
përcaktohet në bazë të kontributit të secilit dizajnues, ata konsiderohen të 
barabartë.  

 
Neni 14 

Të drejtat morale të dizajnuesit 
 
1. Dizajnuesi ka të drejtë të ceket si dizajnues në të gjitha dokumentet gjatë 

ekspozimit publik të dizajnit të tij, pavarësisht se a është paraqitës i aplikacionit 
apo bartës i së drejtës.  

2. E drejta morale e dizajnuesit nuk mund të bartet.  
3. Nëse disa dizajnues kanë marrë pjesë në krijimin e dizajnit, e drejta nga paragrafi 

1. i këtij neni u takon të gjithë dizajnuesve, pavarësisht kontributit në krijimin e 
dizajnit.  

 
Neni 15 

Barazia në të drejtën e dizajnit industrial 
 
Personat fizik dhe juridik, vendas dhe të huaj gëzojnë të drejta të barabarta për fitimin 
dhe mbrojtjen e dizajnit sipas këtij ligji. 
 

KREU IV 
EFEKTET E DIZAJNIT INDUSTRIAL TË REGJISTRUAR 

 
Neni 16 

Fitimi i dizajnit industrial 
 
1. Dizajni industrial fitohet me nxjerrjen e vendimit për regjistrim dhe regjistrimin e 

dizajnit në regjistër.  
2. Data e regjistrimit në regjistër është e njëjtë me datën e nxjerrjes së vendimit për 

fitimin e së drejtës së dizajnit industrial. 
 

Neni 17 
Të drejtat ekskluzive nga dizajni industrial 

 
1. Pronari i dizajnit industrial ka të drejtën ekskluzive për përdorimin e dizajnit të 

regjistruar dhe pengimin e personave të tjerë në përdorimin e dizajnit pa lejen e tij. 
2. Përdorimi, konform paragrafit 1. të këtij neni përfshinë përpunimin, ofertën, vënien 

në qarkullim, importin, eksportin, tranzitin apo përdorimin e produktit në përbërjen e 
të cilit është përfshirë dizajni apo komercializimin e këtij produkti për këto qëllime.  

3. Nëse publikimi i dizajnit industrial të regjistruar është shtyrë konform nenit 45 të 
këtij ligji, gjatë kohës sa vlen shtyrja, pronari ka të drejtë të pengoj personat e tretë 
në përdorimin e dizajnit sipas paragrafit 2. të këtij neni, vetëm nëse ky përdorim 
është rezultat i kopjimit të dizajnit të regjistruar.  
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Neni 18 
Kufizimet e të drejtave ekskluzive 

 
1. E drejta ekskluzive nuk mund të realizohet ndaj:  

1.1. veprimeve të ndërmarra për qëllime private dhe jotregtare;  
1.2. veprimeve të ndërmarra për qëllime eksperimentale;  
1.3. veprimeve të reprodukimit të ndërmarra me qëllim të citimit apo edukimit, 

nëse kjo është në pajtim me rregullat e mirësjelljes në afarizëm dhe nuk 
shkakton dëm gjatë përdorimit normal të dizajnit si dhe të ceket burimi.  

2. Me veprimet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni, të drejtat ekskluzive që dalin 
nga dizajni industrial pas regjistrimit nuk mund të realizohen lidhur me:  
2.1. pajisjet e fluturakeve të regjistruara në shtetin tjetër, kur ato përkohësisht 

hyjnë në territorin e Kosovës;  
2.2. importin e pjesëve rezervë në Kosovë, me qëllim të riparimit të fluturakeve;  
2.3. realizimin e riparimeve të fluturakeve.  

 
Neni 19 

E drejta në bazë të përdorimit të mëhershëm të dizajnit 
 
1. Të drejtën në dizajn në bazë të përdorimit të mëhershëm e ka personi i tretë, i cili 

mund të argumentoj se para datës së paraqitjes së aplikacionit për dizajn, apo para 
datës së përparësisë nëse është kërkuar, në territorin e Republikës së Kosovës ka 
filluar në mirëbesim përdorimin e dizajnit apo ka kryer përgatitje paraprake me 
qëllim të përdorimit dhe nëse dizajni i tillë nuk është krijuar me kopjimin e dizajnit 
të mbrojtur më parë.  

2. Personi i tretë, në bazë të përdorimit të mëhershëm, ka të drejtën e përdorimit të 
dizajnit për qëllime për të cilat është përdorur para datës së paraqitjes të 
aplikacionit për dizajn apo para datës së njohjes së të drejtës së përparësisë, nëse 
përparësia është kërkuar.  

3. Personi i cili ka të drejtë në dizajn në bazë të përdorimit të mëhershëm nuk mundet 
që personave të tjerë t’u lëshoj licencë për përdorimin e dizajnit.  

4. E drejta në bazë të përdorimit të mëhershëm nuk mund të bartet, përveç kur 
personi i tretë është një ndërmarrës dhe dizajni bartet bashkë me bartjen e 
ndërmarrjes në kuadrin e së cilës janë ndërmarr veprimet e përdorimit apo të 
zbatimit sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 20 

Shuarja e së drejtës për ndalimin e përdorimit të dizajnit 
 
1. E drejta për ndalimin e përdorimit të produktit i cili përmban dizajnin industrial, 

shuhet me vënien e tij në tregun e Republikës së Kosovës nga ana e vet pronarit të 
dizajnit apo pas lejimit nga ana e pronarit. 

2. Shuarja e të drejtës nga paragrafi 1. i këtij neni mund të zgjerohet edhe për 
territorin jashtë Kosovës, nëse një gjë e tillë është e përcaktuar me marrëveshjet 
ndërkombëtare që e detyrojnë Republikën e Kosovës. 
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KREU V 
DIZAJNI INDUSTRIAL SI OBJEKT I PRONËSISË 

 
Neni 21 

Transferimi 
 
1. Dizajni industrial mund të transferohet tek personat e tjerë.  
2. Transferimi regjistrohet në regjistër dhe publikohet në buletinin e Zyrës me 

kërkesë të ndonjërës nga palët në bazë të marrëveshjes paraprake në mes tyre.  
3. Transferimi ka efekt ndaj personave të tretë pas regjistrimit në regjistër. Para 

regjistrimit, transferimi ka efekt ndaj personave të tretë të cilët kanë qenë në dijeni 
për aktin e tillë.  

 
Neni 22 
Licenca 

 
1. Pronari i dizajnit industrial mund të lëshoj licencë ekskluzive apo jo ekskluzive për 

shfrytëzimin e së drejtës së dizajnit në tërësi apo pjesërisht, e cila mund të vlejë për 
tërë territorin e Republikës së Kosovës apo për një pjesë të tij.  

2. E drejta për shfrytëzimin e dizajnit industrial fitohet në bazë të kontratës së licencës 
dhe ka efekt ndaj personave të tretë pas regjistrimit të licencës në Regjistër.  

3. Kontrata për licencën duhet të jetë në formë të shkruar dhe e nënshkruar nga ana e 
palëve kontraktuese.  

4. Pronari i dizajnit mund t’i realizojë të drejtat nga dizajni ndaj fituesit të licencës i 
cili shkelë ndonjë dispozitë të kontratës për licencën, e veçanërisht në lidhje me 
kohëzgjatjen e licencës dhe kufijtë e përdorimit të dizajnit.  

5. Fituesi i licencës mund të inicioj kontest gjyqësor në pikëpamje të shkeljes së të 
drejtave që rrjedhin nga dizajni industrial vetëm nëse pronari i dizajnit industrial 
pajtohet me këtë.  

6. Fituesi i licencës mund të lëshoj nën licencë vetëm nëse kjo përcaktohet në kontratë.  
7. Regjistrimi i licencës bëhet me kërkesën e pronarit të dizajnit ose të fituesit të 

licencës, me kusht që Zyrës t’i parashtrohet kopja e kontratës për licencën.  
8. Regjistrimi i licencës publikohet në buletinin e Zyrës.  
9. Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e licencës përcaktohet me akt 

nënligjor.  
 

Neni 23 
E drejta e pengut në dizajnin industrial 

 
1. Dizajni industrial mund të jetë objekt i pengut.  
2. Me kërkesën e njërës nga palët, e drejta nga paragrafi 1. i këtij neni regjistrohet në 

Regjistër.  
3. Regjistrimi i pengut publikohet në buletinin e Zyrës.  
4. Pengu krijon pasoja juridike ndaj personave të tjerë pas regjistrimit në regjistër.  
5. Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e pengut përcaktohet me akt 

nënligjor.  
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Neni 24 
Procedura e përmbarimit 

 
1. Dizajni industrial mund të jetë objekt i përmbarimit.  
2. Me kërkesën e njërës nga palët, e drejta nga paragrafi 1. të këtij neni regjistrohet në 

Regjistër dhe publikohet.  
3. Procedura e përmbarimit krijon pasoja juridike ndaj personave të tretë pas 

regjistrimit në regjistër.  
4. Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e përmbarimit përcaktohet me 

akt nënligjor.  
 

Neni 25 
Falimentimi 

 
Nëse dizajni industrial është përfshirë në procedurën e falimentimit, me kërkesë të 
organit kompetent kjo e dhënë regjistrohet dhe publikohet në buletinin e Zyrës. 
 

Neni 26 
Aplikimi për regjistrimin e dizajnit industrial si objekt i pronësisë 

 
Dispozitat e neneve 21, 22, 23, 24 dhe 25 zbatohen edhe për aplikacionet për regjistrim 
të dizajnëve industriale si objekte të pronësisë. 
 

KREU VI 
APLIKIMI PËR REGJISTRIMIN E DIZAJNIT INDUSTRIAL 

 
Neni 27 

Inicimi i procedurës për regjistrimin e dizajnit industrial 
 
Procedura për regjistrimin e dizajnit industrial fillon me paraqitjen e aplikacionit në 
Zyrë. 
 

Neni 28 
Përmbajtja e aplikacionit 

 
1. Aplikacioni për dizajnin industrial duhet të përmbajë:  

1.1. kërkesën për regjistrimin e dizajnit industrial;  
1.2. të dhënat për paraqitësin e aplikacionit;  
1.3. dukjen e dizajnit e cila duhet të jetë e përshtatshme për reprodukim. Nëse 

lënda e aplikacionit është dizajn dy dimenzional, ndërsa aplikacioni 
përmban kërkesën për shtyrjen e publikimit në pajtim me nenin 45 të këtij 
ligji, atëherë paraqitja e dizajnit mund të bëhet me mostër.  

2. Aplikacioni i dizajnit industrial duhet të përmbaj edhe:  
2.1. emërtimin e produktit në të cilin zbatohet dizajni;  
2.2. të dhënat për përfaqësuesin e autorizuar, autorizimin nëse paraqitësi i 

aplikacionit e posedon;  
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2.3. nëse është paraqitur aplikacioni i përbashkët, të dhënat për përfaqësuesin e 
përbashkët.  

3. Aplikacioni i dizajnit industrial mund të përmbaj:  
3.1. përshkrimin me të cilin shpjegohet dukja apo mostra e dizajnit;  
3.2. kërkesën për shtyrjen e publikimit të dizajnit të regjistruar në pajtim me 

nenin 45 të këtij ligji;  
3.3. klasifikimin e produktit respektivisht shënimin e klasës, në të cilin dizajni 

duhet të jetë pjesë përbërëse apo në të cilin dizajni duhet zbatuar, në pajtim 
me Marrëveshjen e Lokarnos, duke u bazuar në klasifikimin ndërkombëtar;  

3.4. të dhënat për dizajnuesin apo dizajnuesit apo shënimet se dizajnuesi apo 
dizajnuesit nuk dëshirojnë të ceken;  

3.5. të dhënat për dëshmitë për përparësinë sipas nenit 33 dhe 34 të këtij ligji.  
4. Forma dhe përmbajtja e aplikacionit për dizajn industrial dhe të gjitha pjesët tjera 

përbërëse të aplikacionit përcaktohen me akt nënligjor.  
5. Të dhënat në aplikacionin për dizajn industrial të cekura në paragrafin 2. dhe 

paragrafin 3. nën-paragrafi 3.1. dhe 3.3. të këtij neni, nuk ndikojnë në vëllimin e 
mbrojtjes së dizajnit.  

6. Aplikacioni përmban dëshmi për pagimin e tarifës së regjistrimit dhe të publikimit, 
ndërsa nëse është kërkuar shtyrja e publikimit sipas paragrafit 3. nën-paragrafi 3.2. 
të këtij neni, dëshminë për pagesën e tarifës për shtyrje.  

 
Neni 29 

Aplikacioni i shumëfishtë i dizajnit industrial 
 
1. Nëse aplikacioni përmban disa dizajne, të gjitha produktet në të cilat dizajni është 

pjesë përbërëse, apo në të cilat dizajni do të zbatohet, klasifikohen në një klasë, në 
bazë të klasifikimit ndërkombëtar.  

2. Në aplikacionin e shumëfishtë shënohet numri i dizajneve për të cilat kërkohet 
mbrojtja.  

3. Ndaj çdo dizajni që është përfshirë në aplikacionin e shumëfishtë, mund të 
veprohet ndaras, me qëllim të zbatimit të dispozitave të këtij ligji. Dizajni në rastet 
e tilla mund të jetë lëndë e realizimit të të drejtave nga kontrata për licencë, 
hipotekës apo pengut, procedurës përmbaruese, falimentimit, bartjes së të drejtave, 
shtyrjes së publikimit apo shpalljes së pavleshme të dizajnit.  

4. Aplikimi i shumëfishtë i nënshtrohet pagesës së tarifës shtesë të regjistrimit dhe 
publikimit.  

 
Neni 30 

Ndarja e aplikacionit të shumëfishtë 
 
1. Paraqitësi i aplikacionit mund të ndajë aplikacionin e shumëfishtë në dy apo më 

tepër aplikacione, ashtu që çdo njëri mund të përmbajë një apo më tepër dizajne të 
produktit.  

2. Secili aplikacion i ndarë nga aplikacioni i shumëfishtë e fiton përparësinë e 
aplikacionit të shumëfishtë.  

3. Kushtet për ndarjen e aplikacionit të shumëfishtë përcaktohen me akt nënligjor.  
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Neni 31 
Data e aplikimit 

 
Data e aplikimit për dizajnin industrial është data kur Zyrës i janë paraqitur dokumentet 
që përmbajnë të dhënat e përcaktuara në nenin 28 paragrafi 1. të këtij ligji, nga ana e 
aplikuesit. 
 

Neni 32 
E drejta e përparësisë e fituar me aplikim 

 
1. Nëse aplikacioni për regjistrim të dizajnit industrial është paraqitur konform nenit 

28 dhe 29 të këtij ligji, aplikuesi që nga data e paraqitjes të aplikacionit, ka të 
drejtën e përparësisë ndaj çdo aplikuesi tjetër, i cili paraqet më vonë aplikacion për 
regjistrim të dizajnit të njëjtë industrial.  

2. Aplikacioni i paraqitur sipas Marrëveshjes Ndërkombëtare nënshkruese e së cilës 
është Republika e Kosovës, fiton të drejtën e përparësisë sipas dispozitave të 
marrëveshjes.  

3. E drejta e përparësisë e kërkuar konform nenit 33 dhe 34 të këtij ligji, ka efekt 
ashtu që data e përparësisë llogaritet si data e paraqitjes së aplikaconit për dizajn 
industrial me qëllim të përcaktimit të të drejtave të cilat kanë përparësi në pajtim 
me paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 33 

E drejta e përparësisë 
 
1. Nëse aplikuesi për dizajn industrial ka paraqitur aplikacionin për herë të parë në 

ndonjë vend anëtar të Unionit të Parisit të themeluar me Konventën e Parisit për 
mbrojtjen e pronës industriale, me rastin e aplikimit për të njëjtin dizajn industrial 
në Republikën e Kosovës, mund të thirret në datën e aplikimit të parë, me kusht që 
aplikimin në Kosovë ta bëjë brenda afatit prej gjashtë (6) muajsh nga kjo datë.  

2. Aplikuesi që thirret në të drejtën e përparësisë sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
Zyrës do ti paraqesë të dhënat themelore për aplikimin në të cilin thirret, shtetin, 
datën dhe numrin e aplikacionit, brenda afatit prej tre (3) muajsh nga data e 
aplikimit në Zyrë, duke prezantuar përshkrimin e aplikiacionit të parë të vërtetuar 
nga organi i autorizuar i shtetit anëtar të Unionit të Parisit si dhe përkthimin e 
përshkrimit.  

3. Nëse paraqitësi i aplikacionit nuk i përmbush kushtet konform paragrafit 1. të këtij 
neni, konsiderohet se e drejta e përparësisë nuk është kërkuar.  

 
Neni 34 

E drejta e përparësisë nga ekspozimi 
 
1. Nëse aplikuesi ka bërë ekspozimin e produktit që përbën dizajn industrial në 

ndonjë ekspozitë zyrtare ose në ndonjë ekspozitë ndërkombëtare zyrtarisht të 
pranuar në Kosovë ose në ndonjë shtet anëtar të Unionit të Parisit, mund të kërkoj 
që si datë e aplikimit të parë ti pranohet data e parë e ekspozimit të produktit, me 
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kusht që paraqitjen e aplikacionit në Kosovë ta bëjë brenda afatit prej gjashtë (6) 
muajsh nga data e ekspozimit.  

2. Aplikuesi i cili thirret në të drejtën e përparësisë në bazë të datës së ekspozimit të 
produktit, është i detyruar që krahas aplikacionit në Zyrë të paraqes edhe vërtetimin e 
lëshuar nga ana e organit kompetent të shtetit anëtar të Unionit të Parisit, në të cilin 
vërtetohen të dhënat për llojin e ekspozitës, vendin e mbajtjes së ekspozitës, datën e 
hapjes dhe mbylljes, ditën e parë të ekspozimit të produktit të emërtuar në aplikacion 
si dhe dëshmi për dizajnin e produktit të paraqitur në ekspozitë.  

3. Nëse paraqitësi i aplikacionit nuk i përmbush kushtet konform paragrafit 2. të këtij 
neni, konsiderohet se e drejta e përparësisë nuk është kërkuar.  

 
Neni 35 

Certifikata e përparësisë 
 
Me kërkesë të aplikuesit ose pronarit të dizajnit industrial dhe pas pagesës së tarifës së 
caktuar, Zyra lëshon certifikatën e përparësisë. 
 

KREU VII 
REGJISTRIMI I DIZAJNIT 

 
Neni 36 
Regjistri 

 
1. Zyra mban regjistrin e aplikacioneve, në të cilin regjistrohen aplikacionet për 

regjistrim të dizajneve industriale të cilat i plotësojnë kushtet konform nenit 28 i 
këtij ligji dhe të cilave u është pranuar data e paraqitjes sipas nenit 31 të këtij ligji, 
si dhe regjistrin e dizajneve industriale, në të cilin regjistrohen dizajnet industriale 
për të cilat nuk është refuzuar regjistrimi sipas nenit 42 të këtij ligji.  

2. Përmbajtja e regjistrave përcaktohet me akt nënligjor.  
3. Regjistri është publik.  
4. Nëse aplikacioni përmban kërkesën për shtyrje të afatit të publikimit të regjistrimit 

konform nenit 45 të këtij ligji, informata për këtë aplikacion ose regjistrim nuk 
është publike para publikimit të regjistrimit në pajtim me nenin 44 të këtij ligji.  

5. Me kërkesë të palës së interesuar dhe pas pagesës së tarifës përkatëse, Zyra lëshon 
një ekstrakt nga regjistri.  

 
Neni 37 

Buletini i Zyrës 
 
Zyra publikon buletinin e saj me të dhënat e përcaktuara me këtë ligji dhe akte nënligjore. 
 

Neni 38 
Tarifat 

 
1. Për të gjitha procedurat e parapara me këtë ligj paguhen tarifa përkatëse.  
2. Llojet e tarifave dhe lartësia e tyre përcaktohen me akt nënligjor.  
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3. Nëse tarifat e parapara nuk janë paguar, aplikimi apo kërkesa refuzohet, kurse në 
rast të mos pagesës së tarifave për vazhdimin e mbrojtjes së dizajnit industrial, i 
njëjti pushon të vlejë.  

 
Neni 39 

Kërkimi i risisë së dizajnit 
 
Me kërkesë të palës së interesuar dhe pas pagesës së tarifës së caktuar, Zyra do të 
ofrojë shërbime që përfshijnë kërkimin e risisë së dizajneve të regjistruara që janë në 
fuqi në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 40 
Përcaktimi i datës së paraqitjes së aplikacionit për dizajnin industrial 

 
1. Pas pranimit të aplikacionit, Zyra për përcaktimin e datës së aplikimit, shqyrton 

aplikacionin se a i plotëson kushtet konform nenit 28 paragrafi 1. të këtij ligji. 
2. Nëse aplikacioni nuk i plotëson kushtet për pranimin e datës së aplikacionit, Zyra 

fton aplikuesin që në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh, nga dita e marrjes së ftesës 
t’i plotësoj këto mangësitë.  

3. Nëse paraqitësi i aplikacionit, në afatin e caktuar i plotëson mangësitë e 
aplikacionit në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni, Zyra përcakton si datë të 
pranimit të aplikacionit datën e plotësimit të mangësive.  

4. Nëse paraqitësi i aplikacionit, në afatin e përcaktuar nuk vepron në bazë të ftesës 
së Zyrës, aplikacioni refuzohet me vendim.  

5. Pas përcaktimit të datës së aplikimit Zyra fton aplikuesin i cili nuk ka paraqit 
dëshmi për pagesën e tarifës, që në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e 
pranimit të ftesës, t’i ofroj Zyrës dëshmi për pagesën.  

6. Pas përcaktimit të datës së aplikimit, nuk mund të ndryshohet aplikacioni duke 
zgjeruar fushëveprimin e mbrojtjes së dizajnit.  

7. Me kërkesë të aplikuesit ose pronarit të dizajnit të regjistruar, lejohet ndryshimi, 
korrigjimi i emrit ose adresës së aplikuesit, pronarit të dizajnit ose përmirësimi i 
gabimeve të tjera teknike me kusht që objekti i mbrojtjes nuk zgjerohet dhe pasi të 
jetë paguar tarifa shtesë.  

8. Përmbajtja e kërkesës për ndryshimet sipas paragrafit 7. të këtij neni përcaktohet 
me akt nënligjor.  

 
Neni 41 

Shqyrtimi formal i aplikacionit për dizajn industrial 
 
1. Me anë të shqyrtimit formal të aplikacionit, Zyra vërteton se aplikacioni i paraqitur 

i plotëson kushtet konform nenit 28 paragrafi 1. të këtij ligji, respektivisht kushtet 
sipas nenit 29 të këtij ligji për aplikacionin e shumëfishtë.  

2. Nëse aplikacioni nuk i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i këtij neni, Zyra e fton 
aplikuesin që në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh, të plotësoj mangësitë në 
aplikacion.  

3. Me kërkesën e paraqitësit të aplikacionit, afati nga paragrafi 2. i këtij neni mund të 
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zgjatet më së shumti edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të tjera, me kusht që të jetë 
paguar tarifa shtesë.  

4. Nëse paraqitësi i aplikacionit për dizajn nuk vepron në bazë të ftesës, aplikacioni 
refuzohet me vendim.  

 
Neni 42 

Refuzimi i regjistrimit të dizajnit industrial 
 
1. Zyra me vendim refuzon regjistrimin e dizajnit industrial nëse:  

1.1. dizajni nuk është dizajn sipas kuptimit të nenit 3. paragrafi 1. nën-paragrafi 
1.4. të këtij ligji;  

1.2. dizajni nuk i plotëson kërkesat e përmendura në nenin 10 të këtij ligji;  
1.3. dizajni përbën përdorim të paautorizuar të produkteve, emërtimeve, 

emblemave, pllakatave dhe mbishkrimeve të ndryshme, të parapara me 
nenin 6b të Konventës së Parisit, e të cilat janë me interes të veçantë publik 
për Republikën e Kosovës.  

2. Zyra refuzon pjesërisht kërkesën për regjistrimin e dizajnit sipas paragrafit 1. nën-
paragrafit 1.2. dhe 1.3. të këtij neni, nëse plotësohen kushtet për regjistrim, ruhet 
forma dhe identiteti i dizajnit.  

3. Vendimi për refuzim të regjistrimit të dizajnit nuk lëshohet nëse aplikuesi nuk 
është informuar paraprakisht me shkrim lidhur me arsyet e refuzimit dhe nuk është 
ftuar që të tërheqë aplikacionin ose të deklarojë me shkrim opinionin e tij për 
arsyet e refuzimit.  

4. Paraqitësi i aplikacionit për regjistrim të dizajnit ka të drejtë që në afat prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e pranimit të njoftimit me shkrim konform 
paragrafit 3. të këtij neni, të sjell dëshmi për të dhënat e reja që do të mund të 
ndikonin në vendimin përfundimtar të Zyrës.  

5. Me kërkesë të aplikuesit, afati kohor i cekur në paragrafin 4. të këtij neni mund të 
vazhdohet edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë me pagesën e tarifës shtesë.  

 
Neni 43 

Regjistrimi i dizajnit 
 
Nëse aplikacioni i plotëson kushtet për regjistrimin e dizajnit sipas nenit 41 të këtij 
ligji, deri në atë masë në të cilën aplikimi nuk është refuzuar sipas nenit 42 të këtij ligji, 
Zyra me vendim regjistron dizajnin, me kusht që të jetë paguar tarifa e mirëmbajtjes 
për periudhën e parë pesë (5) vjeçare të mbrojtjes së dizajnit industrial. 
 

Neni 44 
Publikimi i dizajnit 

 
1. Dizajni i regjistruar publikohet në buletinin e Zyrës.  
2. Përmbajtja e të dhënave të dizajnit të cilat publikohen në buletinin e Zyrës 

përcaktohen me akt nënligjor.  
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Neni 45 
Shtyrja e publikimit 

 
1. Aplikuesi, me rastin e paraqitjes së aplikacionit, mund të kërkoj që publikimi i 

dizajnit të regjistruar të shtyhet për një periudhë prej dymbëdhjetë (12) muajsh nga 
data e paraqitjes së aplikacionit ose nëse kërkohet e drejta e përparësisë, nga data e 
pranimit të saj.  

2. Pas kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni dhe plotësimit të kushteve të caktuara, 
dizajni regjistrohet, por të dhënat për dizajnin dhe asnjë e dhënë nga dosja e 
aplikacionit nuk janë publike.  

3. Zyra publikon në buletinin e saj kërkesën për shtyrjen publikimit të dizajnit të 
regjistruar, të cilës i bashkëngjiten të dhënat për pronarin e dizajnit të regjistruar, 
data e paraqitjes së aplikacionit dhe të dhënat tjera që përcaktohen me akt 
nënligjor.  

4. Në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, Zyra pas skadimit të afatit për shtyrjen e 
publikimit, fton paraqitësin e aplikacionit apo pronarin e dizajnit, që në afat prej 
tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të ftesës, të paraqes fotografitë dhe 
paraqitjet grafike të dizajnit, në pajtim me nenin 28 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. 
të këtij ligji.  

5. Nëse pronari i dizajnit nuk vepron në pajtim me ftesën e përmendur në paragrafin 
4. të këtij neni ose nëse tarifa e mirëmbajtjes për periudhën e parë pesë (5) vjeçare 
të mbrojtjes së dizajnit nuk është paguar, konsiderohet se dizajni nuk ka prodhuar 
efekte juridike.  

6. Në rast të paraqitjes së aplikacionit të shumëfishtë sipas nenit 29, dispozitat e 
paragrafit 1. dhe 3. të këtij neni mund të zbatohen gjithashtu për disa prej dizajneve 
të përfshira në atë aplikacion.  

 
Neni 46 

Certifikata e dizajnit industrial 
 
1. Me kërkesë të pronarit të dizajnit industrial dhe pas pagesës së tarifës përkatëse, 

Zyra i lëshon certifikatë për dizajnin industrial.  
2. Përmbajtja e certifikatës përcaktohet me akt nënligjor.  
 

KREU VIII 
VËLLIMI DHE KOHËZGJATJA E MBROJTJES SË DIZAJNIT 

 
Neni 47 

Vëllimi i mbrojtjes 
 
1. Mbrojtja e cila rrjedh nga dizajni industrial përfshin çdo dizajn i cili tek 

konsumatori nuk lë përshtypje të ndonjë dizajni tjetër.  
2. Gjatë përcaktimit të vëllimit të mbrojtjes, do të merret parasysh shkalla e lirisë të 

cilën e ka pasur dizajnuesi gjatë krijimit të dizajnit.  
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Neni 48 
Kohëzgjatja e mbrojtjes 

 
1. Mbrojtja e dizajnit industrial zgjatë pesë (5) vite, duke llogaritur nga data e 

paraqitjes së aplikacionit për dizajnin industrial.  
2. Mbrojtja e dizajnit industrial mund të zgjatet për periudhën shtesë prej pesë (5) 

vitesh, e më së tepërmi për periudhën prej njëzetepesë (25) vitesh duke llogaritur 
nga data e paraqitjes së aplikacionit.  

 
Neni 49 

Vazhdimi i regjistrimit 
 
1. Pronari i dizajnit industrial i cili kërkon vazhdimin e mbrojtjes së dizajnit, duhet që 

gjatë vitit të fundit të vlefshmërisë apo më së voni gjashtë (6) muaj pas kalimit të 
periudhës së vlefshmërisë, t’i paraqes Zyrës kërkesën për vazhdimin e mbrojtjes së 
dizajnit industrial, me kusht që të paguaj tarifën shtesë.  

2. Periudha e re e mbrojtjes fillon me datën e kalimit të afatit të periudhës së 
mëparshme të mbrojtjes.  

3. Regjistrimi i vazhdimit të mbrojtjes së dizajnit industrial publikohet në buletinin e 
Zyrës.  

4. Të dhënat të cilat duhet t’i përmbaj kërkesa për vazhdimin e regjistrimit të dizajnit 
industrial përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Neni 50 

Shqyrtimi i vendimeve të Zyrës 
 
1. Kundër vendimeve të Zyrës lejohet ankesa në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 

nga dita e pranimit të vendimit.  
2. Ankesa i drejtohet komisionit të ankesave, i cili në afat prej tridhjetë (30) ditësh 

nga data e pranimit të ankesës, vendos në lidhje me ankesën dhe njofton palën.  
3. Komisioni i shqyrtimit të ankesave formohet me vendim të Ministrit.  
4. Kundër vendimit të komisionit mund të parashtrohet padi në Gjykatën kompetente 

në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  
5. Kompetencat, mandati dhe puna e komisionit rregullohen me akt nënligjor.  
 

KREU IX 
PËRFUNDIMI I VLEFSHMËRISË DHE ANULIMI I DIZAJNIT INDUSTRIAL 

 
Neni 51 

Përfundimi i vlefshmërisë së dizajnit industrial 
 
1. Dizajni industrial pushon të vlejë në rastet si në vijim:  

1.1. me skadimin e afatit të vlefshmërisë së dizajnit industrial në kuptim të nenit 
49 këtij ligji;  

1.2. në bazë të deklaratës së pronarit për heqjen dorë nga dizajni, i cili nuk është 
i vlefshëm nga data e dorëzimit të deklaratës për heqjen dorë në formë të 
shkruar të dorëzuar në Zyrë.  
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2. Përfundimi i vlefshmërisë së dizajnit regjistrohet në regjistër dhe publikohet në 
buletinin e Zyrës.  

 
Neni 52 

Heqja dorë nga dizajni 
 
1. Heqja dorë nga dizajni bëhet përmes deklaratës me shkrim nga pronari, drejtuar 

Zyrës. Deklarata prodhon efekte juridike pas regjistrimit në regjistër.  
2. Në rast të heqjes dorë nga dizajni i cili i nënshtrohet shtyrjes së afatit të publikimit, 

vlerësohet se dizajni nuk ka prodhuar efektet e caktuara me këtë ligj.  
3. Pronari mund të heqë dorë pjesërisht nga dizajni me kusht që forma e tij e 

ndryshuar të jetë në përputhje me kushtet për mbrojtje dhe nëse ruhet identiteti i 
dizajnit.  

4. Nëse licenca është e regjistruar, heqja dorë futet në regjistër vetëm nëse pronari i 
dizajnit dëshmon se ai e ka informuar të licencuarin për synimet e tij për të hequr 
dorë nga dizajni.  

5. Nëse është paraqitur kërkesë në gjykatë lidhur me dizajnin, konform nenit 71 të 
këtij ligji, Zyra nuk e regjistron heqjen dorë në regjistër pa pëlqimin e paraqitësit të 
kërkesës.  

 
Neni 53 

Anulimi i plotë apo i pjesërishëm i dizajnit industrial të regjistruar 
 
1. Zyra me vendim anulon në tërësi apo pjesërisht dizajnin industrial të regjistruar, 

nëse:  
1.1. dizajni nuk është në pajtim me nenin 3 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.4. të 

këtij ligji;  
1.2. dizajni nuk i plotëson kërkesat sipas neneve 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të këtij ligji;  
1.3. aplikuesi ose pronari i dizajnit të regjistruar nuk është pronari i tij;  
1.4. Dizajni është në kontest me ndonjë dizajn paraprak i cili është bërë publik 

pas datës së paraqitjes së aplikacionit, ose në rastet kur kërkohet përparësia, 
pas datës së përparësisë së pranuar, dizajni mbrohet nga data e cila ka 
ekzistuar para datës së regjistrimit të dizajnit ose para aplikimit për një të 
drejtë të tillë;  

1.5. përdoret ndonjë shenjë dalluese në dizajnin pasues, ndërsa pronari i së 
drejtës së shenjës dalluese ka të drejtë ta ndalojë përdorimin e tillë;  

1.6. dizajni përbën përdorim të paautorizuar të punës së mbrojtur sipas ligjit për 
të drejtën e autorit;  

1.7. dizajni përbën përdorim të pa autorizuar të produkteve, emërtimeve, 
emblemave, pllakateve dhe mbishkrimeve të ndryshme, të parapara me 
nenin 6b të Konventës e Parisit, e të cilat janë me interes të veçantë publik 
për Republikën e Kosovës.  

2. Në rastet kur dizajni industrial anulohet pjesërisht, mund të mirëmbahet në formën 
e ndryshuar, nëse në atë formë është në përputhje me kërkesat për mbrojtje dhe 
nëse ruhet identiteti i dizajnit.  

3. Pas marrjes së vendimit mbi anulimin, Zyra e deklaron të pavlefshëm dizajnin 
industrial.  
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Neni 54 
Kërkesa për anulimin e dizajnit 

 
1. Kërkesa për anulimin e dizajnit sipas nenit 53 të këtij ligji, i paraqitet Zyrës me shkrim.  
2. Kërkesa për anulimin e dizajnit mund të paraqitet gjatë periudhës së mbrojtjes. Kërkesa 

mund të paraqitet edhe pas ndërprerjes së efektit të dizajnit, nëse paraqitësi i kërkesës 
dëshmon se kanë filluar procedurat për vërtetimin e shkeljes së të drejtës së dizajnit, 
apo nëse paraqitësi i kërkesës ka filluar procedurën në gjykatë për të vërtetuar se ai nuk 
ka i shkelur në asnjë rast të drejtat e dizajnit industrial.  

3. Kërkesa e pranuar sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk do të shqyrtohet derisa të 
mos jetë paguar tarifa përkatëse.  

4. Përmbajtja e kërkesës për anulim do të përcaktohet me akt nënligjor.  
5. Arsyet për anulimin e dizajnit industrial të përcaktuara sipas nenit 53 paragrafi 1. nën-

paragrafi 1.3. dhe 1.5. të këtij ligji mund të kërkohen vetëm nga pronari i dizajnit.  
6. Arsyet për anulimin e dizajnit industrial të përcaktuar sipas nenit 53 paragrafi 1. 

nën-paragrafi 1.4. të këtij ligji, mund të kërkohen vetëm nga aplikuesi ose bartësi i 
së drejtës së përparësisë që është në kontest.  

7. Arsyet për anulimin e dizajnit industrial të përcaktuar sipas nenit 53 paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.6. të këtij ligji mund të kërkohen vetëm nga personi të drejtat e të 
cilit janë shkelur.  

8. Përveç rasteve të përcaktuara në paragrafët 5., 6., 7. të këtij neni, kërkesa për anulimin 
e dizajnit industrial mund të paraqitet edhe nga cilido person fizik ose juridik.  

 
Neni 55 

Shqyrtimi i kërkesës për anulimin e dizajnit 
 
1. Zyra shqyrton kërkesën për anulimin e dizajnit.  
2. Nëse Zyra konstaton se kërkesa është e pranueshme, atëherë Zyra vlerëson nëse arsyet 

për anulim, të përmendura në kërkesë, paragjykojnë vlefshmërinë e dizajnit industrial.  
3. Gjatë shqyrtimit të kërkesës, Zyra i fton palët për të paraqitur të dhënat në lidhje 

me kërkesën, në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e pranimit të ftesës me 
shkrim.  

4. Me kërkesë të palës, afati kohor i përmendur në paragrafin 3. të këtij neni mund të 
vazhdohet edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë, pas pagesës së tarifës përkatëse.  

5. Në rastet kur Zyra vlerëson se nuk janë përmbushur kushtet për anulimin e dizajnit 
sipas nenit 53 të këtij ligji, atëherë Zyra me vendim e refuzon kërkesën për 
anulimin e dizajnit. 

 
Neni 56 

Bashkimi i kërkesave për anulimin e dizajnit 
 
1. Në rast të parashtrimit të kërkesës për anulimin e dizajnit të regjistruar, të paraqitur 

gjatë periudhës së mbrojtjes dhe derisa Zyra nuk ka marrë ende vendim, personi i tretë 
i cili dëshmon se kundër tij është filluar procedurë gjyqësore për shkak të shkeljes së 
dizajnit të njëjtë si dhe parashtruesi i kërkesës për anulim, mund të bashkohen si palë 
në procedurën për anulimin e dizajnit, me kërkesë të parashtruar Zyrës.  
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2. Bashkimi i palëve në procedurë sipas paragrafit 1. të këtij neni, zbatohet edhe në 
rastet kur pala e tretë dëshmon që pronari i të drejtës së dizajnit industrial ka 
kërkuar që ai të ndërpresë shkeljen e dyshuar të dizajnit dhe se pala e tretë ka 
filluar procedurën për të vërtetuar se ai nuk ka shkelur dizajnin.  

3. Kërkesa e përbashkët e palëve paraqitet me shkrim dhe përfshinë deklarimin e 
arsyeve të kërkesës. Kërkesa nuk do të shqyrtohet derisa të mos jetë paguar tarifa e 
përcaktuar në nenin 54 paragrafi 3. të këtij ligji.  

 
Neni 57 

Efektet juridike të anulimit 
 
Nëse dizajni industrial anulohet apo shpallet i pavlefshëm, të gjitha efektet juridike që 
rrjedhin nga dizajni i regjistruar janë të pavlefshme. 
 

KREU X 
REGJISTRIMI NDËRKOMBËTAR 

 
Neni 58 

Regjistrimi ndërkombëtar i dizajnit industrial 
 
1. Regjistrimi ndërkombëtar i dizajnit bëhet në pajtim me dispozitat e Marrëveshjes së 

Hagës.  
2. Aplikacioni për regjistrim ndërkombëtar të dizajnit industrial paraqitet drejtpërdrejtë në 

Zyrën Ndërkombëtare.  
3. Tarifat për regjistrim ndërkombëtar të dizajnit paguhen drejtpërdrejtë në Zyrën 

Ndërkombëtare.  
4. Në pajtim me dispozitat e Marrëveshjes së Hagës, dispozitat e këtij ligji zbatohen sipas 

parimeve të përgjithshme për kërkesat për vazhdim të regjistrimit ndërkombëtar në 
Republikën e Kosovës, me përjashtim të neneve 40 dhe 41 të këtij ligji.  

5. Kërkesa për vazhdim nga paragrafi 4. i këtij neni, zëvendësohet me kohëzgjatje të 
afatit kohor konform nenit 42 paragrafi 4. i këtij ligji në afat prej katër (4) muajsh.  

 
KREU XI 

DIZAJNI KOMUNITAR 
 

Neni 59 
Efektet e dizajnit komunitar 

 
Aplikacionet për dizajn komunitar dhe dizajnet komunitare të mbrojtura para datës së 
hyrjes së Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian kanë efekt juridik në Republikën 
e Kosovës. 
 

Neni 60 
Dizajni komunitar si dizajn i mëhershëm 

 
Konform neneve 6, 7, 8 dhe 53 të këtij ligji, aplikimet për regjistrim të dizajnit komunitar 
dhe dizajneve komunitare të mbrojtura konsiderohen si dizajne të mëhershme në raport me 
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aplikimet për dizajne kombëtare dhe dizajneve kombëtare të regjistruara pas hyrjes së 
Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. 
 

Neni 61 
Kalimi i aplikacionit të dizajnit komunitar 

 
Aplikacioni për dizajn komunitar i paraqitet Zyrës, në pajtim me nenin 32 paragrafi 2. 
të Rregullores për dizajnin komunitar, pasi të paguhet tarifa përkatëse. 
 

Neni 62 
Ndalimi i përdorimit të dizajnit komunitar 

 
Nëse përdorimi i dizajnit komunitar, efekti i të cilit është përcaktuar në nenin 59 të këtij 
ligji, është në kundërshtim me përdorimin e dizajnit kombëtar të regjistruar para hyrjes 
së Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, ose me aplikimin për dizajn 
kombëtar të regjistruar para hyrjes së Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, 
pronari i dizajnit kombëtar mund të fillojë procedurën për ndalimin e përdorimit të 
dizajnit komunitar në Republikën e Kosovës dhe zgjerimin e së drejtës së dizajnit në 
territorin e Republikës së Kosovës. Pronari dëshmon që dizajni komunitar është në 
kundërshtim me dizajnin kombëtar. 
 

Neni 63 
Mbrojtja e dizajnit komunitar 

 
1. Në rast të shkeljes së të drejtave të dizajnit komunitar zbatohen dispozitat për 

mbrojtjen e dizajnit kombëtar.  
2. Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të dizajnit komunitar vendos gjykata 

kompetente për dizajn kombëtar.  
 

KREU XII 
MBROJTJA CIVILO-JURIDIKE E DIZAJNIT DHE ZBATIMI I SË DREJTËS 

 
Neni 64 

Gjykata kompetente për dizajn industrial 
 
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të dizajnit industrial vendos gjykata 
kompetente sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
 

Neni 65 
Subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të dizajnit 

 
Padinë në rast të shkeljes së të drejtave të dizajnit sipas këtij ligji kanë të drejtë ta 
ushtrojnë pronari i dizajnit dhe pronari i licencës ekskluzive sipas kontratës apo bartësi 
i së drejtës së dizajnit. 
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Neni 66 
Procedura për konstatimin dhe ndalimin e shkeljes së dizajnit 

 
1. Pronari i dizajnit mund të inicioj procedurë në gjykatë për vërtetimin e shkeljes së të 

drejtave të dizajnit të tij, kundër personit i cili ka shkelur të drejtën e dizajnit, duke 
kryer pa autorizim ndonjë prej veprimeve të përcaktuara sipas nenit 17 të këtij ligji.  

2. Pronari i dizajnit industrial mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i 
cili ka shkelur dizajnin duke kryer pa autorizim ndonjë prej veprimeve të 
përcaktuara sipas nenit 17 të këtij ligji, duke kërkuar ndalimin e shkeljeve të tilla 
ose të ngjashme në të ardhmen.  

3. Pronari i dizajni mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i cili ka 
ndërmarrë veprime pa autorizim, që kanë shkelur apo përbëjnë tentim serioz për 
shkelje të dizajnit dhe kërkon ndalimin e veprimeve të tilla.  

4. Procedura sipas paragrafit 1. 2. dhe 3. të këtij neni mund të iniciohet kundër 
personit i cili gjatë aktivitetit afarist kryen shërbime që përdoren në veprimet që 
shkelin dizajnin ose nga i cili mund të pasojë shkelja e dizajnit.  

 
Neni 67 

Kërkesa për konfiskim dhe shkatërrim të produkteve 
 
1. Pronari i dizajnit mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i cili ka 

shkelur dizajnin duke kryer pa autorizim ndonjë prej veprimeve sipas nenit 17 të 
këtij ligji, dhe të kërkoj që produktet që shkelin dizajnin të hiqen nga tregu, të 
konfiskohen ose të shkatërrohen me shpenzimet të atij personi.  

2. Gjykata urdhëron masën e përcaktuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, me 
shpenzime të të paditurit përveç rasteve kur ekzistojnë arsye të veçanta që të mos 
ndërmerret një veprim të tillë.  

 
Neni 68 

Kërkesa për kompensim të dëmit 
 
1. Pronari i dizajnit mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i cili i ka 

shkaktuar dëm duke kryer pa autorizim veprimet sipas nenit 17 të këtij ligji, dhe të 
kërkoj kompensim për dëmin e shkaktuar.  

2. Pronari i dizajnit mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i cili ka 
kryer pa autorizim veprimet sipas nenit 17 të këtij ligji, duke kërkuar kompensimin 
në shumën që ai/ajo ka kërkuar në kontratën për licencën, nëse ajo ekziston.  

3. Pronari i dizajnit mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër personit i cili ka kryer 
pa autorizim veprime sipas nenit 17 të këtij ligji, ka përfituar pa bazë ligjore duke 
shkel dizajnin e huaj, dhe të kërkoj kthimin apo kompensimin e përfitimeve pa bazë.  

4. Kërkesat sipas paragrafit 1., 2. dhe 3. të këtij neni nuk e përjashtojnë njëra tjetrën.  
 

Neni 69 
Kërkesa për publikimin e aktgjykimit 

 
1. Pronari i dizajnit mund të kërkojë që aktgjykimi i gjykatës me të cilin vërtetohet 

shkelja e plotë apo pjesshme e së drejtës së dizajnit, të publikohet në mjetet e 
informimit publik, me shpenzimet e të paditurit. 
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2. Gjykata vendos brenda kufijve të kërkesës për publikimin e tërësishëm ose 
pjesërishëm të aktgjykimit dhe mjetin e informimit se ku do të bëhet publikimi. 

 
Neni 70 

Kërkesa për informacione 
 
1. Pronari i dizajnit industrial, i cili ka filluar procedurën për mbrojtjen e dizajnit në 

rastet e shkeljes, mund të kërkojë informacionet për origjinën dhe rrjetin e 
shpërndarjes së produkteve që shkelin dizajnin.  

2. kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të paraqitet në formë të padisë ose për 
marrjen e masave të përkohshme kundër:  
2.1. personit kundër të cilit është ngritur padi sipas paragrafit 1. të këtij neni;  
2.2. personit i cili në kuadër të aktivitetit të tij afarist posedon produkte për të 

cilat ekziston dyshimi se kanë shkelur dizajni;  
2.3. personit i cili gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij afarist ofron shërbime, për të 

cilat dyshohet se shkelin dizajnin;  
2.4. personave të cilët gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre afarist ofrojnë shërbime 

apo përdorin shërbimet e ofruara në aktivitetet e dyshuara që shkelin dizajn;  
2.5. personit për të cilin dëshmohet se është përfshirë në prodhimin ose 

shpërndarjen e produkteve ose ofrimin e shërbimeve të dyshuara se shkelin 
dizajnin.  

3. Kërkesa për informacione për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së produkteve 
dhe shërbimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të përfshijë në veçanti:  
3.1. informatat për emrat dhe adresat e prodhuesve, shpërndarësve, furnitorëve 

dhe pronarëve të tjerë të mëparshëm të produkteve dhe shërbimeve, shitësve 
me shumicë dhe pakicë;  

3.2. informatat për sasitë e prodhuara, shpërndara, pranuara dhe porositura, si 
dhe çmimin për produktet dhe shërbimet;  

4. Nëse personi në fjalë refuzon të ofrojë informacione pa arsye bindëse, ai/ajo është 
përgjegjës për dëmin e shkaktuar, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.  

5. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për përdorimin e informacioneve të fshehta.  
6. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për ruajtjen dhe sigurimin e dëshmive të 

përcaktuar në nenet 73 dhe 74 të këtij ligji. 
 

Neni 71 
Kërkesa për transferimin e të drejtave të dizajnit përmes Gjykatës 

 
1. Nëse aplikacioni për dizajn është paraqitur nga personi i paautorizuar apo është 

regjistruar në regjistër në emrin e personit në kundërshtim me dispozitat e neneve 
11, 12, 13 dhe 14 të këtij ligji, personi i autorizuar mund të paraqes në gjykatë 
kërkesë për transferimin e dizajnit industrial, ose kërkesën që të regjistrohet në 
regjistër si dizajnues në pajtim me nenin 15 të këtij ligji.  

2. Personi i autorizuar sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të inicioj procedurë në 
gjykatë për transferim të dizajnit, gjatë tërë kohëzgjatjes së mbrojtjes së dizajnit.  

3. Gjykata informon Zyrën për aktgjykimin për transferim, me qëllim të regjistrimit 
në regjistër dhe për publikim.  
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4. Nëse dizajni transferohet përmes aktgjykimit, licenca dhe të drejtat e tjera që janë 
në favor të personave të tretë pushojnë në ditën e hyrjes në regjistër të transferimit.  

5. Nëse para regjistrimit të transferimit gjyqësor të dizajnit, bartësi i paautorizuar i 
dizajnit ose i licencuari e kanë përdorur dizajnin ose kanë bërë përgatitje për ta 
përdorur atë në mirëbesim, gjykata mund t’ua njohë atyre të drejtën jo ekskluzive 
për përdorim dhe atë pas kërkesës së parashtruar në gjykatë jo më vonë se tre (3) 
muaj nga dita e regjistrimit të transferimit.  

 
Neni 72 

Masat e përkohshme në rast të shkeljes së dizajnit 
 
1. Me kërkesën nga pronari i dizajnit, i cili dëshmon se dizajni i tij është shkelur ose 

është tentuar të shkelet, gjykata mund të urdhërojë marrjen e masës së përkohshme 
me qëllim që t’i japë fund ose të parandalojë shkeljen dhe në veçanti:  
1.1. të urdhërojë shkelësin e supozuar t’i ndërpresë veprimet e shkeljes së 

dizajnit industrial, të lëshojë urdhër të tillë kundër ndërmjetësuesit, 
shërbimet e të cilit të përdorura nga personat e tretë shkelin dizajnin;  

1.2. të urdhërojë konfiskimin ose heqjen nga tregu të produkteve të cilat shkelin 
dizajnin.  

2. Me kërkesën e pronarit të dizajnit, i cili dëshmon se dizajni i tij është shkelur në 
veprimtari afariste me qëllim të sigurimit të përfitimit material dhe shkelja e tillë 
ka tentuar që t’i shkaktojë atij dëm të pariparueshëm ose vështirë të riparueshëm, 
gjykata përveç masave të përkohshme të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, 
mund të urdhërojë konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të patundshme të palës 
kundërshtuese, e cila nuk është drejtpërdrejt e lidhur me shkeljen, duke përfshirë 
edhe ngrirjen e llogarive të tij/saj bankare.  

3. Me qëllim të caktimit dhe ekzekutimit të masës së përkohshme sipas paragrafit 2. 
të këtij neni, gjykata kërkon nga pala kundërshtare ose personat e tjerë, paraqitjen e 
informacioneve bankare, financiare dhe informacioneve të tjera ekonomike, ose 
vënien në disponim të informacioneve dhe dokumenteve të tjerë në lidhje me to. 
Gjykata siguron mbrojtjen e konfidencialitetit të informacioneve të tilla dhe e 
ndalon shpërdorimin e tyre.  

4. Masa e përkohshme sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të urdhërohet pa 
informuar palën kundërshtare, nëse paraqitësi i kërkesës dëshmon se masat e tjera 
nuk do të ishin efektive, ose ekziston rreziku i shkaktimit i dëmit të pariparueshëm 
ose vështirë të riparueshëm. Masa e përkohshme sipas paragrafit 2. të këtij neni 
mund të urdhërohet pa informuar palën kundërshtare, nëse paraqitësi i kërkesës për 
masën, dëshmon se nuk do të ishte efektive ose, duke marrë parasysh rrethanat e 
rastit, kjo do të ishte e nevojshme.  

5. Në vendimin për masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e masës së tillë 
dhe nëse është urdhëruar ndonjë masë para fillimit të procedurës, periudhën brenda 
së cilës paraqitësi i kërkesës për masën inicion procedurë për të arsyetuar masën, 
në afat prej njëzet (20) ditë pune dhe jo më e gjatë se tridhjetenjë (31) ditë 
kalendarike, nga data e shqiptimit të masës së përkohshme.  
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Neni 73 
Masat e përkohshme për ruajtjen e dëshmisë 

 
1. Sipas kërkesës së pronarit të dizajnit, i cili pohon se i është shkelur e drejta e 

dizajnit, ose ekziston rreziku të shkelet dhe ekziston mundësia që dëshmia e 
shkeljes ose rrezikut në fjalë nuk mund të merret ose bëhet e vështirë të merret, 
gjykata urdhëron marrjen e masës së përkohshme për ruajtjen e dëshmisë. 

2. Përmes masës së përkohshme sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjykata urdhëron:  
2.1. përshkrimin e hollësishëm të produkteve dhe shërbimeve, të cilat mund të 

shkelin dizajnin me ose pa marrjen e mostrave;  
2.2. konfiskimin e produkteve të cilat rrezikojnë të shkelin dizajnin;  
2.3. konfiskimin e materialeve dhe mjeteve të përdorura gjatë prodhimit dhe 

shpërndarjes së produkteve që mund të shkelin dizajnin si dhe 
dokumentacionin që ka të bëjë me të.  

3. Masa e përkohshme e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni, mund të urdhërohet 
pa informuar palën kundërshtare, nëse paraqitësi i kërkesës për marrjen e masës 
pohon se ekziston rreziku që dëshmia të shkatërrohet ose mund të shkaktohet dëm i 
pariparueshëm ose vështirë i riparueshëm.  

4. Në vendimin që urdhëron masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e 
masës edhe nëse procedura nuk është iniciuar, me kusht që kërkesa është paraqitur 
në afatin kohor i cili nuk do të jetë më i shkurtë se njëzet (20) ditë pune dhe jo më 
gjatë se tridhjetenjë (31) ditë kalendarike nga paraqitja e kërkesës.  

 
Neni 74 

Sigurimi i dëshmive gjatë procedurës 
 
1. Kur pala në procedurë kërkon dëshmi që i përkasin palës kundërshtare, gjykata e 

fton palën kundërshtare ti paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar kohor.  
2. Pronari i dizajnit në cilësinë e paditësit, i cili pretendon se shkelja e dizajnit është 

kryer në veprimtari afariste me qëllim të përfitimit material dhe për këtë paraqet 
dëshmi gjatë procedurës: si dokumente bankarë, financiare ose dokumente të tjera 
afariste apo dëshmi që pohojnë se ato i përkasin palës kundërshtare, gjykata e fton 
palën kundërshtare të paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar kohor.  

3. Nëse pala e ftuar që të paraqesë dëshmitë, refuzon që dëshmitë i përkasin asaj ose 
janë nën kontrollin e saj, gjykata mund t’i marrë dëshmitë për të vërtetuar një fakt 
të tillë.  

 
Neni 75 

Procedurat e përshpejtuara 
 
1. Procedura në lidhje me shkeljen e dizajnit duhet të jetë e përshpejtuar.  
2. Me kërkesë të gjykatës ose të palës që ka iniciuar procedurën në lidhje me shkeljen 

e së drejtës së dizajnit, Zyra pranon kërkesën për anulimin apo shpalljen e 
pavlefshëm të vendimit për dizajnin e regjistruar, të paraqitur para ose gjatë 
procedurës dhe do të veproj në procedurë të shpejtë. Gjykata duke marrë parasysh 
rrethanat mund të vendos ndërprerjen e procedurës deri te vendimi përfundimtar.  
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KREU XIII 
PËRFAQËSIMI 

 
Neni 76 

Përfaqësimi nga përfaqësuesit e autorizuar 
 
1. Personat fizikë ose juridik që kanë vendbanimin ose selinë e veprimtarisë në 

Republikën e Kosovës mund t’i realizojnë të drejtat e tyre sipas këtij ligji edhe 
përmes përfaqësuesve të autorizuar, të cilët janë të regjistruar në regjistrin e 
përfaqësuesve, që e mban Zyra. 

2. Personat fizikë ose juridik të huaj, që nuk kanë vendbanimin ose seli të 
veprimtarisë në Republikën e Kosovës, mund t’i realizojnë të drejtat sipas këtij 
ligji në procedurat në Zyrë vetëm përmes përfaqësuesve të autorizuar të cilët janë 
të regjistruar në regjistrin e përfaqësuesve që e mban Zyra. 

 
Neni 77 

Përfaqësuesit e autorizuar 
 
1. Përfaqësimi i personave fizikë apo juridikë para Zyrës, mund të bëhet nga 

përfaqësues të autorizuar të regjistruar me vendim të Zyrës në Regjistrin e 
përfaqësueseve që e mban Zyra.  

2. Zyra e regjistron dhe e ç’regjistron personin në Regjistrin e përfaqësuesve të 
autorizuar, varësisht nëse ai person i plotëson apo nuk i plotëson kushtet të cilat 
përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Neni 78 

Autorizimi i përfaqësuesëve të autorizuar 
 
1. Përfaqësuesi i autorizuar për dizajn industrial mund të përfaqësojë një person fizik 

apo juridik para Zyrës në bazë të autorizimit të lëshuar nga personi fizik apo juridik.  
2. Autorizimi mund të jepet për një ose më shumë aplikime apo regjistrime të 

dizajneve industriale, si për ato ekzistuese ose për të ardhmen.  
3. Autorizimi që lidhet me të gjitha aplikimet dhe regjistrimet e dizajneve industriale 

të një personi fizik apo juridik njihet si autorizim i përgjithshëm.  
4. Autorizimi mund të jetë i kufizuar vetëm për disa veprime të përcaktuara që 

ndërmerren pranë Zyrës.  
5. Në rast se hiqet dorë nga dizajni industrial, autorizimi duhet të përmbajë qartë 

kërkesat e cekura nga pronari i dizajnit.  
 

Neni 79 
Tërheqja e autorizimit 

 
1. Pronari i dizajnit mund ta tërheqë autorizimin e dhënë për përfaqësuesin e dizajnit 

në çdo kohë.  
2. Pasi të informohet për ndryshimin e përfaqësuesit, Zyra vazhdon të komunikojë me 

përfaqësuesin e ri për dizajn apo drejtpërdrejt me pronarin e dizajnit.  
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3. Pronari i dizajnit i cili ka dhënë dy apo më shumë autorizime përfaqësuesve të 
ndryshëm për të njëjtin dizajn, është i vlefshëm autorizimi i fundit.  

 
Neni 80 

Dorëzimi i autorizimit 
 
1. Përfaqësuesi i dizajnit industrial që pohon së është i autorizuar për të përfaqësuar 

pronarin para Zyrës, por nuk i dorëzon Zyrës autorizimin për të argumentuar, 
ftohet që në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e pranimit të ftesës të 
paraqesë një autorizim të vlefshëm.  

2. Me kërkesën e përfaqësuesit për dizajn industrial, afati kohor mund të vazhdohet 
edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të tjera nga data e skadimit të afatit të cekur në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Nëse përfaqësuesi për dizajn industrial nuk i dorëzon Zyrës autorizimin e vlefshëm 
brenda afatit kohor dhe vazhdon të veprojë në emrin e vet, veprimet e ndërmarra 
nga përfaqësuesi konsiderohen sikur të mos ishin ndërmarrë fare.  

 
KREU XIV 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 81 
Dispozitat ndëshkuese 

 
1. Me gjobë në shumë prej pesëmijë (5000) deri tetëmijë (8000) Euro ndëshkohet 

personi juridik i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij tregtare, në çfarëdo forme 
përdor produkte apo shërbime që shkelin të drejtat e përcaktuara sipas nenit 17 të 
këtij ligji.  

2. Me gjobë në shumë prej dymijë (2000) deri tremijë (3000) ndëshkohet personi 
përgjegjës i personit juridik sipas paragrafit 1. i këtij neni.  

3. Me gjobë në shumë prej tremijë (3000) deri katërmijë (4000) Euro ndëshkohet 
personi fizik i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij tregtare, në çfarëdo forme 
përdor produkte apo shërbime që shkelin të drejtat e përcaktuara sipas nenit 17 të 
këtij ligji.  

4. Në rastet kur dizajni përdoret në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, me të cilin 
supozohet se është kryer vepër penale, zbatohen dispozitat e kodit penal të 
Kosovës.  

 
KREU XV 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 82 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Neni 58 i këtij ligji do të zbatohet nga data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Hagës 

nga ana e Republikës së Kosovës si dhe neni 59, 60, 61, 62 dhe 63 të këtij ligji do 
të zbatohen nga dita e hyrjes së Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian.  
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2. Për të gjitha procedurat për regjistrim të dizajneve industriale, të filluara para ditës 
së hyrjes në fuqi të këtij ligji, e për të cilat Zyra nuk e ka filluar ekzaminimin, 
procedurat lidhur me anulimin apo shfuqizimin e dizajneve si dhe për procedurat 
lidhur me aplikimet për regjistrimin e dizajneve industriale të rivaliduara zbatohen 
dispozitat e këtij ligji.  

3. Në nenin 8 paragrafi 1. të këtij ligji, fjalët “territori i Republikës së Kosovës” do të 
zëvendësohen me fjalët “Bashkim Evropian”, në ditën e hyrjes së Republikës së 
Kosovës në Bashkimin Evropian.  

4. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij ligji, do të nxjerrë akte 
nënligjore, ne afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh, nga hyrja ne fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 83 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr.02/L-45 për Dizajnin Industrial, si 
dhe aktet tjera që janë në kundërshtim më këtë ligj. 
 

Neni 84 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-028 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-013-2011, datë 09.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 9 / 22 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MARKAT TREGTARE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me ketë ligj përcaktohen kushtet dhe procedurat për regjistrimin e markave tregtare, të 
drejtat që rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të drejtave. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj zbatohet për subjektet që i nënshtrohen procedurës së regjistrimit për fitimin e 
markës tregtare në Zyrën për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës e themeluar 
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në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (në tekstin e mëtejshëm Zyra) përfshirë markat 
komunitare dhe regjistrimet ndërkombëtare të markës tregtare që vlejnë në Republikën 
e Kosovës. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministria - Ministria e tregtisë dhe industrisë;  
1.2. Ministër – Ministri i tregtisë dhe industrisë;  
1.3. Zyra - Zyra e pavarur për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës e 

themeluar në Ministrinë e tregtisë dhe industrisë;  
1.4. Konventa e Parisit - Konventa për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale e 

datës 20 mars 1883 e rishikuar dhe e ndryshuar;  
1.5. Markat tregtare të njohura - Marka tregtare sipas nenit 6bis të Konventës 

së Parisit; 
1.6. Klasifikimi i Nicës - Klasifikimi ndërkombëtar i mallrave dhe shërbimeve i 

miratuar me Marrëveshjen e Nicës për klasifikimin ndërkombëtar të 
mallrave dhe shërbimeve për qëllime të regjistrimit të markës e datës 15 
qershor 1957, e rishikuar dhe ndryshuar; 

1.7. Marrëveshja e Madridit - Marrëveshja e Madridit për regjistrimin 
ndërkombëtar të markave, e arritur me 14 prill 1891, e rishikuar dhe e 
ndryshuar; 

1.8. Protokolli i Madridit - Protokolli për Marrëveshjen e Madridit për 
regjistrimet ndërkombëtare të markave e arritur me 27 qershor 1989 në 
Madrid;  

1.9. Rregullat e përbashkëta - Rregullat e përbashkëta sipas Marrëveshjes së 
Madridit lidhur me regjistrimin ndërkombëtar të markave dhe Protokollin 
lidhur me këtë Marrëveshje;  

1.10. WIPO/OBPI - Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale e themeluar me 
Konventën e WIPO-s;  

1.11. Byroja Ndërkombëtare - Sekretariati i WIPO-s;  
1.12. Gazeta e WIPO-s - gazeta zyrtare e regjistrimeve ndërkombëtare e 

publikuar nga Byroja Ndërkombëtare;  
1.13. Rregullorja për markat tregtare komunitare - Rregullorja e Këshillit 

(KE) nr. 207/2009 për markat tregtare komunitare e datës 26 shkurt 2009;  
1.14. Markë tregtare komunitare - marka tregtare e përkufizuar në paragrafin 1. 

të nenit 1 të Rregullores së Këshillit (KE) nr. 207/2009 për markat tregtare 
komunitare e datës 26 shkurt 2009;  

1.15. Aplikimi për markë tregtare komunitare - aplikimi për regjistrimin e 
markës tregtare komunitare;  

1.16. Markë tregtare kombëtare - marka tregtare e fituar në procedurën para 
Zyrës në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.17. Aplikimi kombëtar për markë tregtare – aplikimi për markë tregtare të 
paraqitur në Zyrë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

1.18. Subjekt – personi fizik ose juridik  
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1.19. Licenca ekskluzive – licenca kur jepet nga pronari i markës tregtare dhe me 
te barten te drejtat ekskluzive te markës;  

1.20. Licenca joeksluzive – licenca kur jepet nga pronari i markës tregtare dhe 
barten vetëm te drejtat e përcaktuara nga pronari i markës.  

 
Neni 4 

Fitimi i të drejtës për markë tregtare 
 
1. E drejta për markë tregtare fitohet përmes regjistrimit në regjistrin e markave 

tregtare që udhëheq Zyra për Pronësi Industriale.  
2. Subjekti vendas dhe i huaj mund të jetë pronar të markës tregtare në Republikën e 

Kosovës.  
3. Subjekti që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës apo nuk ka seli të regjistruar 

të biznesit paraqitet në Zyrë vetëm nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar.  
 

Neni 5 
Shenjat që mund të mbrohen si markë tregtare 

 
Markë tregtare mund të jetë çdo shenjë e cila mund të paraqitet grafikisht, në veçanti 
fjalët, përfshirë edhe emrat personal, skicimet, shkronjat, numrat, formën e mallrave 
apo paketimin e tyre, ngjyrat si dhe kombinimi i gjitha këtyre me kusht që shenjat e 
tilla të mund të dallojnë mallrat ose shërbimet e një ndërmarrjeje nga mallrat ose 
shërbimet e ndërmarrjeve tjera. 
 

Neni 6 
Refuzimi për shkaqe absolute 

 
1. Si markë tregtare nuk mund të regjistrohen apo nëse janë regjistruar, duhet të 

shpallen të pavlefshme: 
1.1. shenjat që nuk janë në përputhje me nenin 5 të këtij ligji;  
1.2. markat tregtare që nuk përmbajnë ndonjë veçori dalluese;  
1.3. markat tregtare të cilat përbëhen ekskluzivisht shenja ose tregues që mund të 

përdoren në tregti për të përcaktuar llojin, cilësinë, sasinë, qëllimin, vlerën, 
prejardhjen gjeografike, kohën e prodhimit të mallrave ose të kryerjes së 
shërbimeve ose për të treguar karakteristika të tjera të mallrave dhe 
shërbimeve;  

1.4. markat tregtare të cilat përbëhen ekskluzivisht nga shenja ose tregues të cilat 
janë bërë të zakonshme në gjuhën e përditshme ose qe përdoret ne 
mirëbesim si dhe që janë kthyer në praktika të zakonshme tregtare;  

1.5. shenjat të cilat përbëhen ekskluzivisht prej:  
1.5.1. trajtës e cila rezulton nga vetë natyra e mallrave;  
1.5.2. trajtës së mallrave e cila është e nevojshme për të fituar një rezultat 

teknik;  
1.5.3. trajtës e cila u jep mallrave një vlerë substancial;  

1.6. markat tregtare që janë në kundërshtim me parimet e moralit dhe rendin 
publik;  
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1.7. markat tregtare që mund të mashtrojnë publikun, për shembull përkitazi me 
natyrën, cilësinë apo prejardhjen gjeografike të mallrave ose shërbimeve;  

1.8. markat tregtare që nuk janë autorizuar nga autoritetet kompetente në pajtim 
me nenin 6 të Konventës së Parisit.  

1.9. markat tregtare përdorimi i të cilave mund të jetë i ndaluar me dispozitat e 
ndonjë ligji tjetër;  

1.10. markat tregtare të cilat përmbajnë simbole, emblema dhe stema shtetërore 
që nuk janë përcaktuar në nenin 6 të Konventës së Parisit dhe që janë në 
interesin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës, përveç në rastet kur 
regjistrimi i tyre lejohet nga organi kompetent; 

1.11. markat tregtare për verëra ose pije alkoolike që përmbajnë apo përbëhen nga 
një tregues gjeografik që i identifikon verërat apo pijet alkoolike që nuk 
kanë atë prejardhje;  

1.12. markat tregtare që përmbajnë ose përbëhen nga një emërtim i origjinës apo 
tregues gjeografik me efekt në territorin e Republikës së Kosovës, nëse 
aplikimi për regjistrimin e markës tregtare është bërë pas aplikimit për 
regjistrimin e një emërtimi të origjinës apo treguesi gjeografik dhe është ne 
kërkesën për regjistrimin e treguesit gjeografik, të përcaktuar më 
legjislacionin përkatës bazën e të cilit emërtimet e tilla janë regjistruar për 
llojin e njëjtë të mallrave.  

2. Nën-paragrafët 1.2., 1.3. dhe 1.4. të këtij neni nuk zbatohen nëse në procesin e 
përdorimit përpara datës së aplikimit për regjistrim marka ka fituar karakter dallues 
përkitazi me mallrat ose shërbimet për të cilat kërkohet regjistrimi. 

 
Neni 7 

Refuzimi për shkaqe relative 
 
1. Me rastin e paraqitjes së kundërshtimit nga pronari i markës së mëhershme, marka 

tregtare për të cilën është paraqitur aplikimi nuk regjistrohet nëse:  
1.1. është identike me markën e mëhershme dhe mallrat ose shërbimet për të 

cilat paraqitet aplikimi, janë identike me mallrat ose shërbimet e mbrojtura 
me markën e mëhershme;  

1.2. është identike ose e ngjashme me markën e mëhershme dhe mallrat ose 
shërbimet për të cilat paraqitet aplikimi, janë të ngjashme me mallrat ose 
shërbimet të cilat mbrohen nga marka e mëhershme tregtare dhe kur për 
shkak të njëllojshmërisë ose të ngjashmërisë, ekziston mundësia e 
shkaktimit të konfuzionit te publiku ku përfshihet edhe mundësia e asociimit 
me markën e mëhershme.  

2. „Markë e mëhershme tregtare“, në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni, nënkuptohet:  
2.1. marka e regjistruar me një datë aplikimi apo datë të përparësisë më të hershme;  
2.2. aplikimi për regjistrim të një marke, me një datë aplikimi ose datë të 

përparësisë më të hershme, në procedure të regjistrimit;  
2.3. marka e cila në datën e aplikimit për regjistrim, ose në datën e përparësisë, 

është e mirënjohur në Republikën e Kosovës;  
2.4. marka tregtare komunitare ose aplikimi për regjistrimin e markës tregtare 

komunitare, sic është përcaktuar në paragrafin 1. të nenit 83 të këtij ligji. 
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2.5. markat regjistruar sipas marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë efekt në 
Republikën e Kosovës; 

3. Me rastin e paraqitjes së kundërshtimit nga pronari i markës së mëhershme, sipas 
paragrafit 2. të këtij neni nuk do të regjistrohet marka që është identike ose e 
ngjashme me markën e mëhershme tregtare, e cila mbrohet për mallra ose 
shërbime që janë të ngjashme me ato për të cilat është regjistruar marka e 
mëparshme, nëse marka e mëhershme ka reputacion në Republikën e Kosovës dhe 
nga përdorimi i markës në fjalë, pa shkak të arsyeshëm, realizohet një përfitim i 
padrejtë ose dëmtohet karakteri dalluese i markës së mëhershme.  

4. Me rastin e paraqitjes së kundërshtimit nga pronari i markës së mëhershme, marka 
nuk regjistrohet nëse përfaqësuesi i pronarit të markës tregtare pa autorizimin e 
pronarit aplikon për regjistrimin e markës tregtare në emrin e vet, përveç në rastet 
kur përfaqësuesi arsyeton veprimet e tij.  

 
KREU II 

EFEKTET E MARKËS TREGTARE 
 

Neni 8 
Të drejtat e fituara nga marka tregtare 

 
1. Marka e regjistruar është e drejtë ekskluzive e pronarit të saj. Pronari i markës 

tregtare të regjistruar ka të drejtën të ndalojë palët e treta të përdorin pa lejen e tij: 
1.1. çdo shenjë, që është identike me markën tregtare, për mallra ose shërbime 

që janë identike me ato për të cilat është regjistruar marka tregtare; 
1.2. çdo shenjë që është identike ose e ngjashme me markën apo që, për shkak të 

njëllojshmërisë apo ngjashmërisë së mallrave ose shërbimeve, për të cilat 
përdoret shenja, me mallrat apo shërbimet, që mbulohen nga marka e 
regjistruar, mund të shkaktojnë konfuzion te publiku, ku përfshihet edhe 
mundësia e asociimit së shenjës me markën tregtare;  

1.3. çdo shenjë, që është identike apo e ngjashme me markën tregtare për 
produktet dhe shërbime të ndryshme nga ato për të cilat është regjistruar 
marka tregtare, kur kjo e fundit ka reputacion në Republikën e Kosovës dhe 
nga përdorimi i shenjës, pa shkak të arsyeshëm, realizohet një përfitim i 
padrejtë ose dëmtohet natyra dalluese apo emri te njohur te markës.  

2. Sipas paragrafit 1. të këtij neni pronari i markës gjithashtu mund të ndalojë këto 
veprime:  
2.1. vendosja e shenjës në mallra apo në paketimet e tyre;  
2.2. hedhja e mallrave në treg, ofrimi i tyre për shitje dhe ofrimi i shërbimeve 

duke përdorur këtë shenjë, ose magazinimi i tyre për këto qëllime;  
2.3. përdorimi i shenjës gjatë importimit apo eksportimit të mallrave;  
2.4. përdorimi i shenjës në shkresa zyrtare dhe në reklamim.  

3. Të drejtat që rrjedhin nga regjistrimi i markës kanë efekt mbi palët e treta që nga 
data e publikimit të regjistrimit të markës tregtare. Mund të kërkohet kompensim 
për shkeljen e markës që ndodhin pas datës së publikimit të aplikimit të markës 
tregtare, shkeljet te cilat pas publikimit të regjistrimit të markës tregtare duhet të 
ndalohen. Gjykata që ka në shqyrtim çështjen nuk mund të vendosë për këtë 
çështje derisa të publikohet regjistrimi.  
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Neni 9 
Citimi i markave tregtare në fjalor 

 
Nëse marka e regjistruar tregtare është cekur në fjalor, enciklopedi apo material të 
ngjashëm që shërben si referencë dhe jep përshtypjen se ajo përbën emër gjenerik të 
mallrave ose shërbimeve për të cilat është regjistruar marka tregtare, duke përfshirë ato 
në formë elektronike, botuesi me kërkesë të pronarit të markës tregtare në botimin e 
ardhshëm të publikimit, me një reference tregon se ajo markë është e regjistruar. 
 

Neni 10 
Markat tregtare të regjistruara në emër të përfaqësuesit tregtar 

 
Kur marka tregtare është regjistruar në emër te përfaqësuesit tregtar pa autorizimin e 
pronarit te markës tregtare, pronari ka të drejtë ta kundërshtojë përdorimin e asaj marke 
nëse ai nuk e ka autorizuar një veprim të tillë, përveç nëse përfaqësuesi e arsyeton 
veprimin e tij. 
 

Neni 11 
Kufizimi i efekteve të markës tregtare 

 
1. Pronari i markës tregtare nuk ka të drejtë ti ndalojë një pale të tretë që në 

veprimtarinë e tij afariste të përdorë: 
1.1. emrin ose adresën e tij;  
1.2. të dhënat për llojin, cilësinë, sasinë, qëllimin, vlerën, prejardhjen 

gjeografike, kohën e prodhimit të produkteve ose kohën e shërbimeve të 
ofruara, apo karakteristika të tjera të mallrave ose shërbimeve;  

1.3. markën, kur ajo është e nevojshme për të treguar qëllimin e përdorimit të 
mallrave dhe shërbimeve, veçanërisht në rastin e pajisjeve shtesë apo 
pjesëve rezervë me kusht që ato përdoren në pajtim me praktikat e ndershme 
industriale ose tregtare. 

 
Neni 12 

Humbja e të drejtave të fituara nga marka tregtare 
 
1. Humbja e të drejtës për ndalimin e përdorimit të markës për produkte dhe shërbime 

fillon me futjen e markës ne tregun e Republikës se Kosovës nga ana e vet pronarit 
ose pas anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, në 
ndonjërën nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian apo shteteve që janë palë në 
Marrëveshjen që krijon Zonën Ekonomike Evropiane, me atë markë tregtare. 

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet në rastin kur pronari i markës së regjistruar 
tregtare kundërshton përdorimin e mëtejmë të markës tregtare duke dëshmuar se 
cilësia e mallrave ka ndryshuar apo është dëmtuar pas hedhjes së tyre në treg. 
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Neni 13 
Kufizimi i efekteve si pasojë e tolerimit 

 
1. Kur pronari i markës së mëhershme tregtare ka toleruar pa kundërshtim për një 

periudhë të pandërprerë pesë (5) vjeçare, përdorimin e një marke të regjistruar më 
vonë në Republikën e Kosovës, duke qenë në dijeni të përdorimit të saj, ai humb të 
drejtën që në bazë të markës së mëhershme tregtare të kërkojë shpalljen e markës 
së mëvonshme tregtare të pavlefshme ose ta kundërshtojë përdorimin e markës së 
mëvonshme për mallrat ose shërbimet për të cilat marka e mëvonshme është 
përdorur, përveç kur regjistrimi i markës së mëvonshme nuk është bërë në 
keqbesim.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni gjithashtu zbatohet për pronarët e markës të mëhershme 
tregtare të përmendur në paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji apo të një të drejte të 
mëhershme të përmendur në nën-paragrafët 1.5. ose 1.6. të nenit 52 të këtij ligji.  

3. Në rastet si në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, pronari i markës tregtare të 
regjistruar më vonë nuk ka të drejtë që të kundërshtojë përdorimin e të drejtës së 
markës së mëhershme, edhe pse ajo e drejtë mund të mos vihet në përdorim kundër 
markës së mëvonshme tregtare.  

4. Bartësi i markës së mëvonshme të regjistruar nuk ka të drejtë që ta kundërshtojë 
përdorimin e të drejtës së mëhershme edhe pse bartësi i të drejtës së mëhershme në 
atë të drejtë nuk mundet të thirret kundër markës së mëvonshme.  

 
KREU III 

PËRDORIMI I MARKËS TREGTARE 
 

Neni 14 
Përdorimi i markës 

 
1. Pronari i markës tregtare ka të drejtën e përdorimit të markës së tij për mallrat dhe 

shërbimet për të cilat ajo është regjistruar.  
2. Përdorimi i markës tregtare, sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjithashtu, nënkupton:  

2.1. përdorimin e markës në një formë që nuk dëmton karakterin dallues të saj në 
formën që ajo është regjistruar;  

2.2. përdorimin e markës tregtare në mënyrë që dallon në elementet që nuk e 
ndryshojnë veçorinë dalluese të markës tregtare në formën në të cilën është 
regjistruar;  

2.3. vendosjen e markës në mallrat apo paketimet e tyre në Republikën e 
Kosovës vetëm për qëllime eksporti. 

3. Përdorimi i markës me pëlqimin e pronarit apo të ndonjë personi që ka autorizimin 
për përdorimin e markës kolektive apo certifikuese kuptohet si përdorim nga ana e 
pronarit.  

4. Nëse brenda një periudhe pesë (5) vjeçare nga data e përfundimit të procedurës së 
regjistrimit, pronari i markës nuk e ka përdorur atë në Republikën e Kosovës, për 
mallrat ose shërbimet për të cilat marka është regjistruar, apo nëse përdorimi i 
markës është pezulluar për një periudhë pandërprerët pesë (5) vjeçare, marka bëhet 
subjekt i sanksioneve të parashikuara me këtë ligj, përveç kur ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme për mospërdorimin e saj.  
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KREU IV 
MARKA TREGTARE SI OBJEKT I PRONËSËSISË 

 
Neni 15 

Bartja e të drejtës 
 
1. Marka tregtare mund të bartet ndaras nga ndonjë transferim i ndërmarrjes lidhur 

me disa apo të gjitha mallrat dhe shërbimet për të cilat është regjistruar.  
2. Në rastin e bartjes të markës tregtare për disa prej mallrave dhe shërbimeve për të 

cilat është regjistruar marka tregtare, duke bërë ndarjen e regjistrimit apo aplikimit 
të markës tregtare sipas nenit 39 dhe 44 të këtij ligji.  

3. Me kërkesë të njërës prej palëve bartja shënohet në Regjistrin e Markave Tregtare 
me kusht që të ofrohen dëshmi të mjaftueshme për bartje si: kopja e vërtetuar e 
kontratës së bartjes apo pjesa e vërtetuar e asaj kontrate e nënshkruar nga të dyja 
palët apo aktgjykimi i dhënë për atë çështje, t’i parashtrohen Zyrës dhe të jetë 
paguar tarifa e paraparë për regjistrimin e bartjes në Regjistrin e Markave Tregtare. 

4. Bartja e markës tregtare publikohet në buletinin zyrtare të Zyrës.  
5. Kërkesa për regjistrimin e bartjes në regjistër duhet të paraqitet sipas kushteve dhe 

mënyrës së paraparë me aktet nënligjore sipas këtij ligji.  
6. Përderisa bartja nuk është regjistruar në Regjistrin e Markave Tregtare, përfituesi i 

të drejtës nuk mund t’i përdor të drejtat e fituara nga regjistrimi i markës tregtare.  
7. Dokumentet për të cilat kërkohet të njoftohet pronari i markës tregtare do t’i 

adresohen personit të regjistruar si bartës i së drejtës.  
 

Neni 16 
Bartja e markës tregtare të regjistruar në emër të përfaqësuesit 

 
Kur marka tregtare është regjistruar në emër të një përfaqësuesi pa autorizimin e 
subjektit i cili është pronar i markës tregtare, ky i fundit ka të drejtë të kërkoj që 
regjistrimi (marka tregtare) i bërë të kaloj në favor të tij, përveç nëse përfaqësuesi e 
arsyeton veprimin e tij. 
 

Neni 17 
Licencimi 

 
1. Licenca për përdorimin e markës tregtare mund të jepet për disa apo për të gjitha 

mallrat ose shërbimet për të cilat është regjistruar, për tërë apo një pjesë të territorit 
të Republikës së Kosovës. Licenca mund të jetë ekskluzive dhe jo ekskluzive. 

2. Pronari i markës tregtare mund shfrytëzoj të drejtat e fituara me regjistrimin e 
markës tregtare kundër një personi të pajisur me licencë, i cili shkel ndonjë 
dispozitë të kontratës së tij të licencimit lidhur me kohëzgjatjen, fushën e mbuluar 
me regjistrimi për të cilën marka tregtare mund të përdoret, gamën e mallrave apo 
shërbimeve për të cilat është dhënë licenca, territorin në të cilin marka tregtare 
mund të përdoret apo cilësinë e produkteve të prodhuara ose shërbimeve të ofruara 
nga personi i pajisur me licencë.  

3. Me kërkesë të njërës prej palëve licenca shënohet në Regjistrin e Markave Tregtare 
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me kusht që të ofrohen dëshmi për licence si: kopja e certifikuar e marrëveshjes 
për licencim, pjesa e certifikuar e asaj marrëveshjeje apo certifikata origjinale për 
dhënien e licencës e bërë me shkrim dhe e nënshkruar nga të dyja palët i 
parashtrohen Zyrës dhe të jetë paguar tarifa e paraparë për regjistrimin e licencës 
në Regjistrin e Markave Tregtare.  

4. Licenca e markës tregtare publikohet në buletinin zyrtarë të Zyrës.  
5. Kërkesa për regjistrimin e licencës në Regjistrin e Markave Tregtare duhet të bëhet 

sipas kushteve dhe mënyrës së paraparë me akte nënligjore të miratuara nga 
Ministri.  

 
Neni 18 

Të drejtat e pengut 
 
1. Marka tregtare pavarësisht nga ndërmarrjet, sigurohet ose mund të jetë objekt i 

pengut.  
2. Pengu regjistrohet në Regjistrin e Markave Tregtare me kërkesë të njërës nga palët 

dhe publikohet në buletinin zyrtare të Zyrës.  
3. Kërkesa për regjistrimin e pengut në Regjistrin e Markave Tregtare duhet të bëhet 

sipas kushteve dhe mënyrës së paraparë me akte nënligjore të miratuara nga 
Ministri.  

 
Neni 19 

Marka tregtare si objekt i përmbarimit 
 
1. Marka tregtare mund të jetë objekt i përmbarimit.  
2. Gjykata që ndërmerr dhe shqipton masa përmbaruese sipas detyrës zyrtare 

informon Zyrën për masën përmbaruese të ndërmarrë apo shqiptuar kundër markës 
tregtare me qëllim të regjistrimit të procedurës së përmbarimit në Regjistrin e 
Markave Tregtare.  

3. Masa e ndërmarrë apo shqiptuar e përmbarimit kundër markës tregtare të 
regjistruar në Regjistrin e Markave Tregtare publikohet në Buletinin Zyrtare të 
Zyrës.  

4. Kërkesa për regjistrimin e masës së përmbarimit në regjistrin e markave tregtare 
duhet të paraqitet sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor.  

 
Neni 20 

Falimentimi 
 
1. Kur pronari i markës tregtare është përfshirë në falimentim apo në procedura të 

ngjashme, me kërkesë të autoritetit kompetent shënohet në Regjistrin e Markave 
Tregtare dhe publikohet në buletinin zyrtare të Zyrës.  

2. Kërkesa për regjistrimin e falimentimit ose procedurave të ngjashme në të cilat 
është përfshirë marka tregtare në regjistër duhet të paraqitet sipas kushteve dhe 
mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor.  
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Neni 21 
Efektet lidhur me palët e treta 

 
1. Dispozitat ligjore të cekura në nenet 15, 17 dhe 18 të këtij ligji zbatohen ndaj 

palëve të treta vetëm pas regjistrimit në Regjistrin e Markave Tregtare. Megjithatë 
një akt i tillë zbatohet ndaj palëve të treta edhe përpara se e drejta e fituar nga 
marka tregtare të jetë regjistruar në regjistër, nëse dëshmohet se pala e tretë ishte 
në dijeni të ekzistimit të një akti të tillë.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet në rastin kur një subjekti fiton markën 
tregtare ose të drejtën lidhur me markën tregtare përmes bartjes së tërë ndërmarrjes 
apo përmes trashëgimisë.  

 
Neni 22 

Aplikimi për regjistrim të markës tregtare si objekt i pronës 
 
Nenet 15 deri 21 të këtij ligji duhet të zbatohen njëjtë sikur në procedurën për aplikim 
për regjistrim të markave tregtare. 
 

KREU V 
APLIKIMI PËR MARKË TREGTARE 

 
Neni 23 

Aplikimi për markë tregtare 
 
1. Procedura për regjistrim të Markës tregtare fillon me paraqitjen e aplikacionit në 

zyre.  
2. Aplikacioni për regjistrim mund të jetë vetëm për një shenjë për të cilën kërkohet 

mbrojtja.  
 

Neni 24 
Kushtet e aplikimit për markë tregtare 

 
1. Aplikacioni për regjistrimin e markës tregtare duhet të përmbajë:  

1.1. kërkesën për regjistrimin të markës tregtare;  
1.2. të dhënat për paraqitësin;  
1.3. listën e mallrave apo shërbimeve për të cilat kërkohet regjistrimi;  
1.4. dukjen e markës tregtare.  

2. Aplikimi për regjistrimin e markës tregtare i nënshtrohet pagesës së tarifës të 
përcaktuar me akt nënligjor.  

3. Aplikimi për regjistrimin e markës tregtare duhet të plotësoj kushtet të përcaktuar 
me paragrafin 1. të këtij neni dhe kushtet tjera të përcaktuara me akt nënligjor. 

 
Neni 25 

Data e paraqitjes së aplikimit 
 
Data e paraqitjes së aplikimit për regjistrimin e markës tregtare është data e pranimit te 
aplikacionit në zyra. Nëse disa dokumente janë parashtruar me data te ndryshme si datë 
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e paraqitjes konsiderohet data në të cilin është pranuar dokumenti i fundit për 
plotësimin e kushteve sipas nenit 24 paragrafit 1. të këtij ligji në zyrë. 
 

Neni 26 
Klasifikimi 

 
Mallrat dhe shërbimet për të cilat paraqitet aplikacioni për regjistrimin e markës 
tregtare klasifikohen sipas klasave të Klasifikimi i Nicës. 
 

Neni 27 
E drejta e përparësisë e fituar me aplikim 

 
1. Aplikuesi nga data e paraqitjes së kërkesës për regjistrim të markës tregtare ka 

përparësi ndaj çdo aplikues tjetër që paraqet aplikim për regjistrimin e markës 
tregtare identike apo të ngjashme për mallrat apo shërbimet identike apo të 
ngjashme.  

2. Çdo aplikim i paraqitur sipas një marrëveshje ndërkombëtare ku Republika e 
Kosovës është palë, aplikimi i fiton datën e përparësisë në pajtim me dispozitat e 
marrëveshjeve përkatëse ndërkombëtare.  

3. E drejta e përparësisë, ka efekt në rast kur data e përparësisë njihet si data e 
paraqitjes së aplikimit për regjistrim të markës tregtare.  

 
Neni 28 

E drejta e përparësisë 
 
1. Nëse aplikuesi për regjistrimin e markës tregtare ka paraqitur kërkesë për 

regjistrim të markës tregtare në formë të rregullt në Republikën e Kosovës, nga 
ndonjë shtet që është palë në Konventën e Parisit apo Marrëveshjen për themelimin 
e Organizatës Botërore të Tregtisë, për të njëjtën markë tregtare me mallrat apo 
shërbime që janë identike apo që i përmbajnë ato për të cilat është paraqitur 
aplikimi, ai mundet të thirret në të drejtën e përparësisë së paraqitjes së aplikimit të 
parë, me kusht që ai të aplikoj për regjistrim të markës tregtare në Republikën e 
Kosovës brenda gjashtë (6) muajsh nga data e paraqitjes së aplikimit të parë.  

2. Aplikuesi që thirret në të drejtën e përparësisë do të shënojë në aplikimin për 
regjistrimin e markës tregtare të dhënat përkatëse në aplikimin e parë, shtetin, 
datën numrin e aplikimit dhe jo më vonë se tre (3) muaj nga data e paraqitjes së 
aplikimit në Zyrë, do të dorëzojë një kopje autentike të aplikimit të parë.  

3. Nëse aplikuesi nuk i plotëson kushtet nga paragrafi 2. i këtij neni e drejta e 
përparësisë së kërkuar humbet.  

4. Çdo paraqitje që është e barasvlershme me një paraqitje të rregullt sipas ligjit të 
shtetit ku është bërë apo sipas marrëveshjeve dypalëshe apo shumëpalëshe njihet si 
thirrje në të drejtën e përparësisë.  

5. Paraqitje e rregullt nënkupton plotësimin e kushteve të nevojshme për të fituar 
datën e aplikimit, pavarësisht rezultatit përfundimtar të aplikimit.  
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Neni 29 
E drejta e përparësisë nga ekspozitat 

 
1. Nëse aplikuesi për regjistrimin e markës tregtare ose trashëgimtari i tij ligjor, ka 

ekspozuar mallrat apo shërbimet e markës në një ekspozite të njohur zyrtarisht në 
Republikën e Kosovës, në ndonjë vend të jashtëm, apo në ndonjë shtet anëtar të 
Unionit të Parisit që është palë në Marrëveshjen për themelimin e Organizatës 
Botërore të Tregtisë, për të njëjtën markë me mallra dhe shërbime, në rastin e 
paraqitjes së aplikacionit për regjistrim në Republikën e Kosovës për të njëjtën 
markë nën të cilën janë ekspozuar mallrat, ai mund të thirret në të drejtën e 
përparësisë së datës së ekspozimit të markës për të cilën aplikohet, me kusht që të 
aplikoj për regjistrim në Republikën e Kosovës brenda gjashtë (6) muajsh nga data 
e ekspozimit të parë.  

2. Aplikuesi që thirret në të drejtën e përparësisë së ekspozimit, parashtron në zyre 
aplikimin me të gjitha të dhënat përkatëse të ekspozimit të parë të mallrave apo 
shërbimeve të markës për të cilën aplikohet, datën, shtetin dhe emrin e ekspozitës, 
jo më vonë se tre (3) muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Zyrë, dorëzon 
dëshmi për ekspozimin e mallrave apo shërbimeve me markën për të cilën 
aplikohet, vërtetim të lëshuar nga autoriteti kompetent për llojin, vendin, datën e 
hapjes dhe mbylljes së ekspozitës në aplikacion së bashku me përkthimin e asaj 
certifikate.  

3. Nëse aplikanti nuk i dorëzon të gjitha dokumentet që kërkohen në paragrafin 2. të 
këtij neni e drejta e përparësisë së ekspozimit së kërkuar humbet.  

4. E drejta e përparësisë së ekspozimit e fituar në një vend të tretë nuk vlen në afatin 
e përparësisë të përmendur në nenin 28 të këtij ligji.  

 
KREU VI 

PROCEDURA E REGJISTRIMIT 
 

Neni 30 
Ekzaminimi formal i aplikacionit 

 
1. Zyra shqyrton aplikacionet për regjistrimin e markës tregtare dhe gjate ekzami-

nimit vërteton nëse:  
1.1. aplikacioni për regjistrimin e markës i përmbush kërkesat për njohjen e 

datës së aplikimit sipas nenit 24 paragrafi 1. të këtij ligji;  
1.2. aplikacioni për regjistrimin e markës tregtare i përmbush kërkesat e nenit 5 

dhe nenit 23 paragrafi 2. të këtij ligji dhe kushteve të përcaktuara me akte 
nënligjore sipas këtij ligji;  

1.3. është paguar tarifa për aplikimin e regjistrimit të një marke tregtare në 
pajtim me aktet nënligjore për tarifat e regjistrimit të markave tregtare.  

2. Në rast se aplikimi për regjistrimin e markës tregtare nuk plotëson kërkesat e 
cekura në paragrafin 1. të këtij neni, zyra fton aplikuesin që t’i plotësojë mungesat 
në aplikim brenda gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e pranimit të ftesës nga zyra.  

3. Me kërkesën e aplikuesit afati kohor i cekur në paragrafin 2. të këtij neni mund të 
zgjatet për më së shumti tridhjetë (30) ditë të llogaritura nga data e kalimit të atij 
afati kohor.  
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4. Nëse mangësitë apo mos pagesat e përcaktuara në pajtim me nën-paragrafët 1.1. 
dhe 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni, nuk evitohen në përputhje me kërkesën e 
Zyrës apo nëse nuk evitohen brenda afatit të caktuar, aplikimi për regjistrimin e 
markës tregtare nuk do merret në konsiderim. Nëse aplikuesi plotëson aplikacionin 
sipas kërkesës së Zyrës, atëherë Zyra regjistron si datë të paraqitjes së aplikimit 
datën në të cilën plotësohen mangësitë.  

5. Zyra me vendim refuzon aplikimin nëse mangësitë e përcaktuara në përputhje me 
nën-paragrafët 1.2. apo 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni nuk plotësohen në pajtim 
me ftesën e Zyrës apo nëse ato nuk evitohen brenda afatit të përcaktuar kohor.  

6. Zyra ekzaminon aplikimet për regjistrim të markave tregtare në formë 
kronologjike, përveç rasteve kur kërkohet ekzaminimi i parakohshëm i aplikimit 
nga pala.  

7. Forma, procedurat dhe kushtet për ekzaminimin e parakohshëm rregullohen me akt 
nënligjor.  

 
Neni 31 

Ekzaminimi lidhur me bazat absolute të refuzimit 
 
1. Kur marka tregtare sipas nenit 6 të këtij ligji nuk mund të regjistrohet për disa apo 

të gjitha mallrat apo shërbimet e mbuluara nga aplikimi për regjistrimin e markës 
tregtare aplikimi refuzohet për ato mallra apo shërbime.  

2. Kur marka tregtare përmban ndonjë element që nuk është i dallueshëm dhe len 
dyshime sa i përket sferës së mbrojtjes, zyra mund të kërkojë si kusht për 
regjistrim që paraqitësi të deklarojë se ai heq dorë nga e drejta ekskluzive mbi atë 
elementi. Çdo heqje dore publikohet së bashku me aplikimin apo regjistrimin e 
markës tregtare.  

3. Aplikuesi ka të drejtë që brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e pranimit të 
njoftimit me shkrim për shkaqet e refuzimit për disa apo të gjitha mallrat apo 
shërbimet e mbuluara nga aplikacionit, të paraqes vërejtjet dhe të kërkojë 
plotësimin e aplikacioni dhe /ose të paraqesë dëshmi për faktet e reja të mundshme 
që do të mund të ndikonin në vendimin përfundimtarë të zyrës për refuzimin e 
aplikimit për regjistrim.  

4. Ky afat kohor mund të zgjatet me kërkesën e aplikuesit, pas pagesës së tarifës e 
cila duhet të bëhet brenda afatit kohor të përmendur në paragrafin 3. të këtij neni, 
ky afat kohor mund të zgjatet për më së shumti gjashtëdhjetë (60) ditë të llogaritura 
nga data e kalimit të atij afati kohor.  

 
Neni 32 

Publikimi i aplikimit 
 
1. Nëse aplikimi për regjistrimin e markës tregtare i ka plotësuar kushtet dhe pas 

shqyrtimit nuk është refuzuar apo hedhur poshtë publikohet në buletinin e Zyrës.  
2. Të dhënat nga aplikacioni për regjistrimin e markës tregtare të cilat duhet të 

publikohen në buletinin e Zyrës përcaktohen me akt nënligjor.  
3. Kur pas publikimit refuzohet aplikimi sipas nenit 30 dhe 31 të këtij ligji, vendimi 

përfundimtar mbi refuzimin e aplikimit për regjistrim publikohet në buletinin e 
Zyrës.  
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Neni 33 
Vërejtjet e palëve të treta 

 
1. Çdo subjekt, grup apo organ që përfaqëson prodhuesit, furnizuesit e shërbimeve, 

tregtarët apo konsumatorët në periudhë prej tre (3) muajsh pas publikimit të 
aplikimit për regjistrim të markës tregtare, mund t’i parashtrojë Zyrës vërejtje me 
shkrim, sipas nenit 6 të këtij ligji, duke cekur arsyet dhe vërejtjet pse marka 
tregtare nuk duhet të regjistrohet sipas detyrës zyrtare. Ata nuk konsiderohen palë 
në procedurat para zyrës.  

2. Vërejtjet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni i komunikohen aplikuesit i cili 
mund të bëjë përgjigje brenda një tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të kopjes 
së vërejtjeve.  

 
Neni 34 

Kundërshtimi 
 
1. Kundërshtimi ndaj një marke të publikuar dorëzohet në zyre brenda afatit kohor 

prej tre (3) muajsh nga data e publikimit, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse 
Brenda periudhës prej tre (3) muajsh të publikimit të aplikimit për regjistrimin e 
markës tregtare kundërshtimi për regjistrim të markës tregtare duke u mbështetur 
në faktet që ajo nuk mund të regjistrohet sipas nenit 7 paragrafët 1., 2., dhe 3. të 
këtij ligji, mund bëhet nga:  
1.1. pronarët e markave të mëhershme tregtare sipas nenin 7 paragrafi 2. dhe 4. 

të këtij ligji si dhe personat që kanë licencën nga pronarët e atyre markave 
tregtare, sipas nenit 7 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.2. pronarët e markës së mëhershme tregtare sipas në nenin 7 paragrafi 3. të 
këtij ligji;  

1.3. nga pronarët e markës së mëhershme tregtare sipas nenit 7 paragrafi 4. të 
këtij ligji;.  

2. Kundërshtimi i regjistrimit të markës tregtare mund të paraqitet sipas kushteve të 
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni në rast të publikimit të ndryshimit të 
aplikacioni sipas nenit 38 paragrafi 2. i këtij ligji; 

3. Kundërshtimi duhet të behet me shkrim dhe të specifikon arsyen. Mënyra e 
paraqitjes së kundërshtimit dhe pagesa e tarifës përcaktohet me akt nënligjor.  

4. Nëse në datën e publikimit të aplikimi, marka e mëhershme për të cilën bazohet 
kundërshtimi, është në procedurë të revokimit apo anulimit, Zyra ndalon 
procedurën e kundërshtimit deri në vendimin valid nga procedura e mëhershme e 
iniciuar për revokim të procedurës ose procedura për deklarim të pavlefshëm të 
markës tregtare të merr formë të prerë.  

 
Neni 35 

Procedura e shqyrtimit të kundërshtimit 
 
1. Zyra shqyrton nëse kundërshtimi është paraqitur brenda afatit të përcaktuar kohor, 

nëse është paguar tarifa përkatëse dhe nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me 
akt nënligjor.  
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2. Nëse kushtet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni nuk janë plotësuar zyra lëshon 
vendim për refuzimin e kundërshtimit.  

3. Nëse kushtet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni janë plotësuar, zyra i dërgon 
aplikuesit një kopje të vendimit të kundërshtimit dhe e fton që t’i paraqesë vërejtjet 
për kundërshtimin brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e pranimit të ftesës.  

4. Afati kohor i cekur në paragrafin 3. të këtij neni nuk mund të zgjatet dhe pas 
skadimit të këtij afati nuk mund të paraqiten vërejtje shtesë, përfshirë dëshmi 
shtesë dhe dokumentim për kundërshtim.  

5. Nëse aplikuesi nuk i dorëzon vërejtjet e tij për kundërshtimin brenda afatit të 
përcaktuar kohor aplikimi për regjistrimin e markës tregtare refuzohet sipas 
kërkesës së kundërshtimit.  

6. Zyra në procedurën e kundërshtimit mund të caktoj seancë për diskutim, nëse 
vërejtjet e aplikuesit janë bindëse.  

 
Neni 36 

Dëshmia e përdorimit të markës së mëhershme tregtare 
 
1. Nëse aplikuesi e kërkon, pronari i markës së mëhershme tregtare i cili ka paraqitur 

kundërshtim duhet të sigurojë dëshmi që gjatë pesë (5) vitesh para datës së 
publikimit të kërkesës për regjistrim, marka e mëhershme ka qenë në përdorim në 
Republikën e Kosovës për mallra apo shërbime për të cilat është regjistruar dhe të 
cilat i cekë si arsyetim për kundërshtimin e tij, ose kur nuk ka arsye për 
mospërdorimin e markës së mëhershme tregtare me kusht që marka e mëhershme 
tregtare me atë datë ka qenë e regjistruar për jo më pak se për pese (5) vite.  

2. Në mungesë të dëshmive që marka e mëhershme është përdorur kundërshtimi 
hidhet poshtë.  

3. Nëse marka e mëhershme është përdorur për një pjesë të mallrave apo shërbimeve 
për të cilat është regjistruar, për nevojat e shqyrtimit të kundërshtimit, ajo 
konsiderohet e regjistruar vetëm për ato mallra apo shërbimeve.  

 
Neni 37 

Shqyrtimi i kundërshtimit 
 
1. Nëse aplikuesi për regjistrimin e markës dorëzon vërejtjet lidhur me kundërshtimin 

brenda afatit të caktuar zyra shqyrton arsyetimet e bazës së cekur në kundërshtim.  
2. Nëse kundërshtimi vërtetohet që është i paarsyeshëm, zyra me vendim e refuzon 

atë. Vendimi për refuzim të kundërshtimit i dërgohet të dyja palëve, kundërshtuesit 
dhe aplikuesit, pasi të ketë marrë vendim të prerë dhe procedura për regjistrimin e 
markës tregtare për të cilën është aplikuar vazhdohet.  

3. Nëse vërtetohet që marka nuk mund të regjistrohet për të gjithat mallrat apo 
shërbimet për të cilat është paraqitur aplikimi, aplikimi për regjistrim refuzohet 
vetëm për ato mallra dhe shërbime. Vendimi për refuzimin e aplikimit i dërgohet si 
kundërshtuesit ashtu edhe aplikuesit.  
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Neni 38 
Tërheqja, kufizimi dhe ndryshimi i aplikimit 

 
1. Aplikuesi mundet në çdo kohë ta tërheqë aplikimin për regjistrimin e markës apo 

të kufizojë listën e mallrave apo shërbimeve të aplikimit. Nëse aplikimi është 
publikuar atëherë publikohet ashtu siç është ndryshuar apo kufizuar.  

2. Aplikacioni për regjistrimin e markës tregtare mund të ndryshohet në bazë të 
kërkesës së aplikuesit ose nga zyra sipas detyrës zyrtare si korrigjimi i emrit 
adresës, gabimet e dukshme teknike, me kusht që këto korrigjime nuk ndikojnë 
identitetin e markës tregtare ose zgjerojnë listën e mallrave apo shërbimeve.  

3. Ndryshimet e cekura në paragrafin 2. të këtij neni pas publikimit të aplikimit dhe 
pas pagesës së tarifës përkatëse publikohen të ndryshuara.  

4. Për procedurat e tërheqjes, kufizimit dhe ndryshimit të aplikimit rregullohen me 
akt nënligjor  

 
Neni 39 

Ndarja e aplikimit 
 
1. Çdo aplikim për markë tregtare me kërkesë të aplikuesit mund të ndahet në disa 

aplikime lidhur me listën e mallrave dhe shërbimeve të përcaktuar me aplikimin e 
parë me kusht që të jetë paguar tarifa për ndarjen e aplikimit.  

2. Aplikimet e ndara marrin datën apo të drejtën e përparësisë nga aplikimi parë.  
3. Paraqitja e kërkesës për ndarje të aplikimit duhet të bëhet sipas kushteve të 

përcaktuara me akt nënligjor 
 

Neni 40 
Regjistrimi 

 
1. Kur aplikimi për regjistrimin e markës tregtare i plotëson kërkesat e këtij ligji në 

veçanti kur baza sipas nenit 6 paragrafi 1. të këtij ligji nuk përbën pengesë për 
regjistrim dhe brenda afatit të përcaktuar në nenin 34 paragrafi 1. të këtij ligji nuk 
është paraqitur kundërshtim ndaj regjistrimit, apo kur kundërshtimi i paraqitur 
është refuzuar apo hedhur poshtë me vendim përfundimtar, zyra e fton aplikuesin 
që brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e pranimit të ftesës, të paguajë tarifën 
e regjistrimit për mbajtjen në fuqi të markës tregtare për dhjetë (10) vite.  

2. Nëse nuk është paguar tarifa e mirëmbajtjes së markës tregtare për dhjetë (10) vitet 
e para brenda afatit të cekur në paragrafin 1. të këtij neni aplikimi për regjistrimin e 
markës tregtare hidhet poshtë.  

3. Nëse brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni është paguar tarifa e 
mirëmbajtjes për dhjetë (10) vitet e para marka tregtare regjistrohet dhe futet në 
regjistrin e markave tregtare  

4. Pasi që marka tregtare është regjistruar dhe është futur në regjistrin e markave 
tregtare të dhënat për markën e regjistruar tregtare publikohen në buletinin zyrtare 
të Zyrës. Të dhënat të cilat publikohen përcaktohen me akt nënligjor  
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Neni 41 
Certifikata e markës tregtare 

 
1. Me kërkesën e pronarit të markës tregtare dhe pagesës së tarifës për lëshimin e 

certifikatës, zyra lëshon certifikatën për markën e regjistruar pas publikimit të saj.  
2. Të dhënat nga regjistrimi i markës tregtare të cilat shënohen në certifikatë dhe 

procedura për lëshim të certifikatës së markës tregtare, përcaktohen me akt 
nënligjor.  

 
Neni 42 

Ndryshimi i markës së regjistruar tregtare 
 
1. Marka e regjistruar tregtare nuk mund të ndryshohet në regjistrin e markave 

tregtare përpos në rastet e korrigjimit të gabimeve në formulimin e fjalëve, 
përfshirë gabime në emrin dhe adresën e pronarit.  

2. Publikimi i ndryshimit të regjistrimit duhet të përmbajë ndryshimet e kërkuara nga 
vet pala.  

3. Palët e treta të cilëve ju cenohen të drejtat nga ndryshimi, mund të kundërshtojnë 
regjistrimin brenda tre (3) muajve nga data e publikimit.  

4. Kërkesa për ndryshimin e markës tregtare të regjistruar parashtrohet sipas kushteve 
dhe mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor  

 
Neni 43 

Regjistrimi i ndryshimeve në regjistër 
 
1. Me kërkesë të pronarit të markës tregtare dhe sipas detyrës zyrtare, zyra regjistron 

në Regjistër të gjitha ndryshimet e bëra pas regjistrimit të markës të cilat nuk 
ndikojnë në paraqitjen grafike, dukjen e markës, me kusht që në zyrë të jenë 
dorëzuar dëshmitë e duhura për të vërtetuar që ato ndryshime korrespondojnë me 
situatën reale dhe është paguar tarifa përkatëse.  

2. Ndryshimet e shënuara në Regjistrin e Markave Tregtare publikohen në buletinin e 
Zyrës.  

3. Kërkesa për regjistrim të ndryshimeve paraqitet sipas kushteve të përcaktuara me 
akt nënligjor 

 
Neni 44 

Ndarja e regjistrimit 
 
1. Çdo regjistrim për markë tregtare me kërkesë të pronarit të markës mund të ndahet 

në disa regjistrime për listën e mallrave dhe shërbimeve të përcaktuar me 
regjistrimin e parë, me kusht që të jetë paguar tarifa për ndarjen e regjistrimit.  

2. Regjistrimet e ndara marrin datën apo të drejtën e përparësisë nga regjistrimi i 
parë.  

3. Kërkesa për ndarjen e regjistrimit duhet të parashtrohet sipas kushteve dhe 
mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor.  
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KREU VII 
VLEFSHMËRIA DHE VAZHDIMI I REGJISTRIMIT 

TË MARKËS TREGTARE 
 

Neni 45 
Vlefshmëria e regjistrimit 

 
Markat tregtare regjistrohen për një periudhë prej dhjetë (10) vitesh nga data e 
paraqitjes së aplikimit. Regjistrimet mund të vazhdohen për periudha shtesë prej dhjetë 
(10) vitesh. 
 

Neni 46 
Vazhdimi 

 
1. Regjistrimi i markës tregtare vazhdohet me kërkesë të pronarit me kusht që të jenë 

paguar tarifat për vazhdimin e regjistrimit.  
2. Kërkesa për vazhdim dorëzohet në zyrë brenda gjashtë (6) muajve para 

përfundimit të regjistrimi. Nëse brenda këtij afati nuk është bërë kërkesë për 
vazhdimin e markës tregtare afati mund të zgjatet edhe prej gjashtë (6) muajsh, në 
këtë rast të paguhen tarifa të dyfishta.  

3. Kur kërkesat dorëzohen vetëm për disa mallra apo shërbime për të cilat marka tregtare 
është regjistruar atëherë regjistrimi vazhdohet vetëm për ato mallra apo shërbime. 
Kufizimi i listës së mallrave dhe shërbimeve bëhet pasi të paguhet tarifa përkatëse.  

4. Vazhdimi fillon prej datës në të cilën mbaron regjistrimi paraprak. Vazhdimi 
regjistrohet në Regjistrin e Markave Tregtare dhe publikohet në buletinin e Zyrës.  

5. Nëse regjistrimi nuk vazhdohet, marka tregtare bëhet e pa vlefshme.  
6. Kërkesa për vazhdimin e regjistrimit, tarifat, përcaktohen sipas kushteve dhe 

mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor.  
 

KREU VIII 
NDERPRERJA E EFEKTEVE TË MARKËS TREGTARE 

 
Neni 47 

Heqja dorë 
 
1. Nga marka tregtare mund të hiqet dorë vetëm për disa apo të gjitha mallrat dhe 

shërbimet për të cilat është regjistruar. 
2. Heqja dorë nga marka bëhet përmes deklaratës me shkrim drejtuar Zyrës nga 

pronari dhe regjistrohet në regjistrin e markave tregtare dhe publikohet në buletin 
zyrtar të zyrës. 

3. Heqja dorë regjistrohet vetëm me pajtim të pronarit të së drejtës së regjistruar për 
markë tregtare. Nëse licenca është regjistruar, heqja dorë nga marka do të 
regjistrohet në Regjistër vetëm nëse pronari i markës dëshmon se e ka informuar të 
licencuarin lidhur me qëllimin e tij për heqje dorë nga marka. 

4. Në bazë të deklaratës mbi heqjen dorë nga marka ndërpritet vlefshmëria e markës 
nga data kur pronari ka paraqitur deklaratën e tillë. 

5. Procedura për heqjen dorë nga marka përcaktohet me akt nënligjor 
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Neni 48 
Shkaqet për Revokim 

 
1. Marka tregtare revokohet me paraqitjen e kërkesës për revokim në Zyrë, nëse:  

1.1. brenda periudhës prej pesë vitesh në vazhdimësi marka tregtare nuk është 
përdor në Republikën e Kosovës për mallrat apo shërbimet për të cilat është 
regjistruar dhe nuk ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për mospërdorimin e saj; 
megjithatë, asnjë person nuk mund të kërkoj revokimin e të drejtave të 
pronarit mbi një markë tregtare nëse gjatë afatit kohor ndërmjet skadimit të 
afatit pesë (5) vjeçar dhe paraqitjes së kërkesës për revokim, ka filluar apo 
është vazhduar përdorimi i mirëfilltë i markës tregtare;  

1.2. fillimi apo vazhdimi i përdorimit në periudhën tre (3) mujore e cila paraprin 
kërkesën për revokim dhe e cila ka filluar më herët se pas kalimit të afatit të 
pandërprerë pesë (5) vjeçar të mospërdorimit, nuk merret parasysh nëse 
përgatitjet për fillimin apo vazhdimin e përdorimit kanë filluar vetëm pasi 
që pronari është informuar se kërkesa për revokim mund të paraqitet.  

1.3. si pasojë e mosveprimit të pronarit, marka tregtare është bërë emër i 
zakonshëm në treg për një produkt apo shërbim për të cilin ajo është 
regjistruar;  

1.4. si rezultat i përdorimit të markës tregtare nga pronari ose me lejen e pronarit 
për mallrat apo shërbimet për të cilat është regjistruar, marka tregtare mund 
t’i vë në lajthitje publikun, veçanërisht lidhur me natyrën, llojin, cilësinë apo 
prejardhjen gjeografike të atyre mallrave apo shërbimeve.  

2. Kur shkaqet për revokimin e të drejtave ekzistojnë vetëm për disa prej mallrave 
apo shërbimeve për të cilat është regjistruar marka tregtare, të drejtat e pronarit 
revokohen vetëm për ato mallra apo shërbime.  

3. Kur marka tregtare revokohet, efektet e saj përfundojnë nga data e paraqitjes së 
kërkesës për revokim.  

 
Neni 49 

Kërkesa për revokim 
 
1. Kërkesa për revokim mund t’i dorëzohet zyrës nga çdo person fizik apo juridik 

grup, apo trup që mbron interesave të prodhuesve, furnizuesve të shërbimeve, 
tregtarëve apo konsumatorëve, që kanë të drejtë veprimi në emrin e tyre për të 
ngritur padi dhe për t’u paditur.  

2. Kërkesa për revokim parashtrohet me shkrim dhe duhet të cekë në mënyrë 
specifike arsyet dhe të jetë paguar tarifa përkatëse për revokim. Procedura e 
paraqitjes së kërkesës për revokim rregullohen me akt nënligjor, kërkesa 
parashtrohet sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor. 

 
Neni 50 

Procedura e revokimit 
 
1. Zyra shqyrton nëse kërkesa për revokim është paraqitur në pajtim nenit 49 

paragrafi 2. të këtij ligji nëse është paguar tarifa e përcaktuar për kërkesë për 
revokim dhe nëse kërkesa për revokim është paraqitur sipas aktit nënligjor.  
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2. Kur kërkesa për revokim sipas nenit 48, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. të këtij ligji 
është paraqitur pas skadimit të periudhës prej pesë (5) vitesh nga regjistrimi i 
markës tregtare për të cilën kërkohet revokimi., zyra refuzon kërkesën për revokim 
me vendim.  

3. Nëse kërkesat e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni plotësohen atëherë Zyra i 
dërgon pronarit të markës tregtare një kopje të kërkesës për revokim ashtu dhe e 
fton atë që brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e pranimit të ftesës t’i 
paraqesë vërejtjet e tij mbi kërkesën e paraqitur për revokim.  

4. Me kërkesë të pronarit të markës tregtare, e cila duhet të behët sipas afatit kohor të 
përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni, afati kohor i cekur në paragrafin 3. të këtij 
neni, mund të zgjatet për më së shumti gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e kalimit të 
atij afati kohor.  

5. Nëse pronari i markës tregtare nuk i paraqet vërejtjet e tij ndaj kërkesës për 
revokim brenda afatit të përcaktuar kohor, atëherë regjistrimi i markës tregtare 
revokohet sipas kërkesës së paraqitur për revokim.  

6. Nëse Zyra e sheh të nevojshme ajo mund të organizoj mbajtjen e seancave 
diskutimi.  

 
Neni 51 

Shqyrtimi i kërkesës për revokim 
 
1. Nëse pronari i markës tregtare paraqet vërejtjet mbi kërkesën për revokim brenda 

afatit kohor të përcaktuar, Zyra shqyrton arsyeshmërinë e shkaqeve të cekura.  
2. Nëse gjatë shqyrtimit të i kërkesës për revokim konstatohet se kërkesa është e 

pabazuar, Zyra e refuzon kërkesën me vendim. Vendimi për refuzimin e kërkesës i 
dërgohet të dyja palëve.  

3. Nëse konstatohet se kërkesa për revokim është e bazuar lidhur me disa apo të 
gjitha mallrat apo shërbimet për të cilën është regjistruar marka tregtare, atëherë 
marka revokohet vetëm për ato mallra apo shërbime. Vendimi për revokimin e 
markës tregtare të regjistruar i dërgohet të dyja palëve.  

4. Vendimi përfundimtar për revokimin e markës shënohet në Regjistër dhe 
publikohet në buletinin e Zyrës.  

 
Neni 52 

Shkaqet për shfuqizimin e markës tregtare 
 
1. Marka shfuqizohet me paraqitjen e kërkesës në Zyrë:  

1.1. kur marka tregtare është regjistruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 5 
dhe 6 të këtij ligji;  

1.2. kur aplikuesi në keqbesim ka bërë aplikimin për markën tregtare;  
1.3. kur ekziston markë e mëhershme tregtare ashtu siç është përmendur në 

nenin 7 paragrafi 2. të këtij ligji dhe kur janë përmbushur kushtet e cekura 
në paragrafin 1. apo paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji;  

1.4. kur ekziston një markë tregtare siç është cekur në nenin 7 paragrafi 4. të 
këtij ligji dhe kur janë plotësuar kushtet e përcaktuara me atë paragraf;  

1.5. kur përdorimi i një marke të tillë tregtare mund të jetë ndaluar në përputhje 
më një të drejtë të mëhershme, në veçanti në:  
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1.5.1. të drejte në emër;  
1.5.2. të drejte të portretit personal;  
1.5.3. të drejte të autorit;  
1.5.4. të drejte të pronësisë industriale.  

1.6. kur përdorimi i markës tregtare shkel të drejtat e një shenje të përdorur në 
veprimtaritë afariste në Republikën e Kosovës, nëse ajo shenjë është fituar 
më herët dhe i jep pronarit të saj të drejtën për ta ndaluar përdorimin e 
markës tjetër.  

2. Kur marka tregtare është regjistruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 6 
paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2. 1.3. dhe 1.4. të këtij ligji ajo mund të mos 
shfuqizohet nëse si pasojë e përdorimit të saj, ajo pas regjistrimit ka fituar një 
veçori dalluese lidhur me mallra apo shërbimet për të cilat është regjistruar.  

3. Marka tregtare mund të mos shfuqizohet mbi bazat e një marke të mëhershme 
tregtare me reputacion apo një marke të mëhershme të mirënjohur tregtare nëse 
marka e mëhershme tregtare nuk është bërë e mirënjohur sipas nenit 7 paragrafi 2. 
nën-paragrafi 2.3. të këtij ligji apo nuk ka fituar reputacion sipas nenit 7 paragrafi 
3. të këtij ligji deri në datën e të drejtës së përparësisë të markës së mëvonshme 
tregtare.  

4. Kur pronari i njërës prej të drejtave të përmendura në nën-paragrafët 1.3, 1.4, 1.5. 
dhe 1.6. të paragrafit 1. të këtij neni, tashmë ka paraqitur kërkesën për shfuqizim të 
markës tregtare, nuk mundet të paraqesë kërkesë të re për shfuqizim të markës 
duke u bazuar në të drejtat e cekura në kërkesën. e mëhershme  

5. Kur shkaqet për deklarimin e shfuqizimit ekzistojnë lidhur me vetëm për disa nga 
mallrat apo shërbimet për të cilat marka tregtare është regjistruar, ajo markë 
tregtare shfuqizohet vetëm për ato mallra apo shërbime.  

6. Kur markë tregtare shfuqizohet për të gjitha apo disa nga mallrat apo shërbimet 
konsiderohet se me shfuqizimin e markës tregtare shuhen të gjitha efektet qe ka 
pasur që nga regjistrimi i saj.  

 
Neni 53 

Kërkesa për deklarimin e shfuqizimit 
 
1. Kërkesa për deklarimin e shfuqizimit mund t’i paraqitet Zyrës:  

1.1. nga çdo person fizik apo juridik në zbatim të nenit 52 nën-paragrafi 1.1 të 
këtij ligji;  

1.2. nga subjekti i interesuar në zbatim të nenit 52 nën-paragrafi 1.2 të këtij ligji;  
1.3. nga subjektet e cekura në nenin 36 paragrafi 1. të këtij ligji, në zbatim të 

nenit 52 nën-paragrafët 1.3. dhe 1.4. të këtij ligji; 
1.4. nga pronarët e të drejtave të mëhershme sipas dispozitave të nenit 52 nën-

paragrafët 1.5 dhe 1.6 të këtij ligji.  
2. Kërkesa për deklarimin e shfuqizimit parashtrohet me shkrim dhe duhet të cekë në 

mënyrë specifike arsyet në bazë të cilave kërkohet shfuqizimi i markës tregtare dhe 
të jetë paguar tarifa përkatëse për shfuqizim. Procedura e paraqitjes së kërkesës për 
shfuqizim rregullohen me akt nënligjor. 
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Neni 54 
Procedura për deklarimin e shfuqizimit 

 
1. Zyra shqyrton se a është paraqitur kërkesa për shfuqizim në pajtim me nenin 53 të 

këtij ligji, nëse është paguar tarifa e përcaktuar për kërkesën për deklarimin e 
shfuqizimit dhe nëse kërkesa për deklarimin e shfuqizimit është paraqitur ashtu siç 
është përcaktuar sipas akteve nënligjore.  

2. Nëse nuk janë përmbushur kërkesat e përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, 
zyra me vendim refuzon kërkesën për deklarimin e shfuqizimit.  

3. Nëse kërkesat e përcaktuara me paragrafin 1. të këtij neni janë përmbushur, zyra i 
dërgon pronarit të markës tregtare një kopje të kërkesës për deklarimin e 
shfuqizimit dhe e fton atë të që brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e 
pranimit të ftesës të paraqesë vërejtjet mbi kërkesën për deklarimin e shfuqizimit.  

4. Me kërkesë të pronarit të markës tregtare, afati kohor i cekur në paragrafin 3. të 
këtij neni mund të zgjatet për gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e skadimit të atij 
afati kohor duke paguar tarifën shtesë sipas akteve nënligjore.  

5. Nëse pronari i markës tregtare nuk i paraqet vërejtjet e tij mbi kërkesën për 
deklarimin e shfuqizimit brenda afatit të përcaktuar kohor, regjistrimi i markës 
tregtare shfuqizohet sipas kërkesës së parashtruar për deklarimin e shfuqizimit.  

6. Nëse zyra e sheh të nevojshme ajo mund të organizoj mbajtjen e seancave për 
diskutim për deklarim të shfuqizimit.  

  
Neni 55 

Dëshmia e përdorimit të markës së mëhershme tregtare 
 
1. Me kërkesë të pronarit të markës tregtare, pronari i markës së mëhershme tregtare 

që është palë në procedurën e shfuqizimit duhet të sigurojë dëshmi, që gjatë 
periudhës pesë vjeçare para datës së kërkesës për deklarimin e shfuqizimit, marka 
e mëhershme tregtare ka qenë në përdorim në Republikën e Kosovës për mallrat 
apo shërbimet për të cilat është regjistruar. dhe cilat i citon si arsyetime për 
kundërshtimin e tij, apo që ekzistojnë arsye të duhura për mospërdorim, me kusht 
që marka e mëhershme tregtare deri në atë datë ka qenë e regjistruar për jo më pak 
se pesë (5) vjet.  

2. Nëse në datën publikimit të aplikimi i markës, marka e mëhershme ka qenë e 
regjistruar për jo më pak se pesë (5) vjet pronari i markës së mëhershme duhet të 
sigurojë dëshmi se deri në atë datë janë përmbushur kushtet e cekura në nenin 36 të 
këtij ligji.  

3. Kërkesa për deklarimin e shfuqizimit refuzohet në mungesë të dëshmive që marka 
e mëhershme tregtare është përdorur sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Nëse marka e mëhershme tregtare është përdorur vetëm për një pjesë të mallrave 
apo shërbimeve për të cilat është regjistruar, atëherë shqyrtimi kërkesës për 
deklarimin e shfuqizimit, bëhet vetëm për atë pjesë të mallrave apo shërbimeve.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 944 

Neni 56 
Shqyrtimi i kërkesës së vërejtjeve për deklarimin e shfuqizimit 

 
1. Nëse pronari i markës tregtare paraqet vërejtjet me shkrim mbi kërkesën për 

deklarimin e shfuqizimit brenda afatit të përcaktuar kohor, zyra shqyrton 
arsyetimin e tij në bazë të kërkesës.  

2. Zyra mund t’i ftojë palët që të paraqesin dëshmi, dokumente dhe vërejtje shtesë 
brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e pranimit të ftesës. Nëse palët nuk i 
përgjigjen ftesës së Zyrës brenda afatit të përcaktuar, Zyra merr vendim në bazë të 
fakteve që i përmban kërkesa për deklarim të shfuqizimit dhe vërejtjeve ndaj asaj 
kërkese.  

3. Nëse Zyra gjatë shqyrtimit të kërkesës vërteton që kërkesa për deklarimin e 
shfuqizimit është e pabazë, refuzon kërkesën me vendim. Vendimi ju dërgohet 
palëve.  

4. Nëse Zyra gjatë shqyrtimit të kërkesës konstaton se marka nuk ka qenë dashur të 
regjistrohet për disa apo të gjitha mallrat apo shërbimet për të cilat është 
regjistruar, atëherë ajo markë tregtare shfuqizohet për ato mallra apo shërbime me 
vendim. Vendimi ju dërgohet palëve.  

5. Vendimi mbi shfuqizimin e markës tregtare për të gjitha apo për disa nga mallrat 
apo shërbimet, kur merr formën e prerë regjistrohet në Regjistrin e Markave 
Tregtare dhe publikohet në buletinin zyrtare të Zyrës.  

 
KREU IX 

MARKAT TREGTARE KOLEKTIVE DHE ÇERTIFIKUESE 
 

Neni 57 
Marka kolektive 

 
1. Çdo shenjë sipas nenit 5 të këtij ligji mund të mbrohet si Markë kolektive e cila 

shfrytëzohet për dallimin e mallrave dhe shërbimeve të anëtarëve të shoqatës si 
subjekte juridike cila është pronare e markës nga mallrat apo shërbimet e 
ndërmarrjeve të tjera dhe kur ka për qëllim identifikimin e mallrave apo 
shërbimeve të vendosura në treg nga anëtarët e shoqatës e cila është pronare e 
markës.  

2. Për regjistrim të markave kolektive mund të aplikojnë shoqatat e prodhuesve, 
furnizuesve të shërbimeve apo tregtarëve të regjistruara sipas legjislacionit në fuqi 
dhe kanë të drejtë që në emrin e tyre të nënshkruajnë kontrata apo të ndërmarrin 
veprime të tjera ligjore dhe mund të jenë të paditura dhe të padisin sikurse çdo 
person tjetër juridik.  

 
Neni 58 

Marka certifikuese 
 
1. Si markë certifikuese mund të mbrohet çdo shenjë sipas nenit 5 të këtij ligji, e cila 

ka për qëllim përcaktimin e cilësisë, prejardhjes, mënyrës së prodhimit apo veçori 
të tjera të përbashkëta të mallrave apo shërbimeve.  
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2. Pronari i markës certifikuese nuk ka të drejtë ta përdorë vetë një markë certifikuese 
por ka të drejtë të autorizojë dhe mbikëqyrë përdorimin e markës nga subjektet e 
autorizuara që përdorin markën në pajtim me rregullat e përdorimit të markës 
certifikuese.  

 
Neni 59 

Dispozitat e veçanta për markën kolektive dhe certifikuese 
 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për markat kolektive dhe certifikuese, nëse në 

nenet 59 deri 67 nuk parashihet ndryshe. 
2. Në përjashtim nga neni 6 nën-paragrafi 1.3 të këtij ligji, shenjat apo indikacionet 

që mund të shërbejnë, në tregti, për të emërtuar prejardhjen gjeografike të mallrave 
apo shërbimeve mund të regjistrohen si marka kolektive apo certifikuese.  

3. E drejta e një markë kolektive apo certifikuese nuk i jep të drejtë pronarit që ta 
ndalojë një palë të tretë që në veprimtaritë afariste të përdorë shenja apo 
indikacione të tilla, me kusht që ai i përdor ato në pajtim me praktikat e ndershme 
industriale apo tregtare, sidomos ndaj palës së tretë që ka të drejtën ta përdorë 
treguesi gjeografik.  

 
Neni 60 

Kontrata për përdorimin e markës kolektive dhe certifikuese 
 
1. Aplikuesi i markës kolektive apo certifikuese duhet që së bashku me aplikimin për 

regjistrimin e markës kolektive apo certifikuese të paraqesë Kontratën e cila 
specifikon përdorimin e saj.  

2. Kontrata që specifikon përdorimin e markës kolektive duhet të theksojë në mënyrë 
të qartë personat e autorizuar për përdorimin e markës, kushtet e anëtarësisë së 
subjektit dhe nëse ekzistojnë kushtet e përdorimit të markës dhe sanksionet që 
pasojnë në rast të keqpërdorimit të markës kolektive apo certifikuese apo në rast të 
shkeljes së rregullave.  

3. Kontrata që përcakton përdorimin e markës certifikuese specifikon personat e 
autorizuar për përdorim të markës, karakteristikat për të qenë markë e certifikuar 
se si organi certifikues i teston ato karakteristika dhe se si t’i mbikëqyrë 
përdorimin e markës, tarifave që duhet të paguhen lidhur me përdorimin dhe 
procedurat për zgjedhjet e mosmarrëveshjeve.  

4. Me anë të kontratës përcaktohet përdorimi i markës sipas nenit 59 paragrafi 2. i 
këtij ligji i cili duhet të autorizojë cilindo person, mallrat apo shërbimet e të cilit e 
kanë prejardhjen e tyre në zonën gjeografike, në mënyrë që të bëhen anëtarë të 
subjektit e cila është pronare e markës. 

 
Neni 61 

Refuzimi i aplikimit 
 
1. Përveç kushteve për refuzimin e aplikimit për regjistrimin e markës tregtare sipas 

nenit 30 dhe 31 të këtij ligji, aplikimi për regjistrimin e markës kolektive apo 
certifikuese refuzohet edhe kur nuk përmbushen kërkesat sipas dispozitave 57, 58 
dhe 60 të këtij ligji dhe kur ato janë në kundërshtim me rendin publik apo moralin.  
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2. Aplikimi për regjistrimin e markës kolektive apo certifikuese po ashtu refuzohet nëse 
ka gjasa që publiku të mashtrohet lidhur me karakterin apo rëndësinë e markës ne 
veçanti nëse duket si diçka tjetër dhe jo si marke kolektive apo certifikuese.  

3. Aplikimi nuk refuzohet nëse aplikuesi plotëson kushtet sipas paragrafit 1. dhe 2. të 
këtij neni si rezultat i ndryshimit të kontratës që specifikon përdorimin e markës.  

 
Neni 62 

Vërejtjet nga palët e treta 
 
Çdo person, grup apo organ i përmendur në nenin 33 të këtij ligjimund t’i dorëzojë 
vërejtjet me shkrim në zyrë bazuar në shkaqet e përmendura mbi të cilat sipas kushteve 
të nenit 61 të këtij ligji duhet të refuzohet kërkesa për markë kolektive apo certifikuese. 
 

Neni 63 
Përdorimi i markave kolektive dhe certifikuese 

 
Të drejtën e përdorimit të markës kolektive apo certifikuese e ka çdo subjekt që është i 
autorizuar ta përdorë atë sipas kërkesave të këtij ligji. 
 

Neni 64 
Ndryshimi i kontratës që përcakton përdorimin 

 
1. Pronari i markës kolektive apo certifikuese duhet t’ia dorëzojë zyrës çfarëdo 

ndryshimi të kontratës që rregullojnë përdorimin e markës.  
2. Ndryshimi nuk bëhet në regjistrin e markave tregtare nëse kontratat e ndryshuara 

nuk i përmbushin kërkesat e nenit 60 të këtij ligji apo nëse ato përfshijnë ndonjërën 
prej arsyeve për refuzimin sipas nenit 61 të këtij ligji.  

3. Neni 62 i këtij ligji zbatohet për kontratat e ndryshuara që përcaktojnë përdorimin.  
4. Ndryshimet në kontrata që rregullojnë përdorimin kanë ndikim ndaj palëve të treta 

vetëm nga data e shënimit të ndryshimit në Regjistrin e Markave Tregtare.  
 

Neni 65 
Personat që kanë të drejtë të ndërmarrin veprime kundër shkeljeve 

 
1. Dispozitat e nenit 96 të këtij ligji lidhur me të drejtat e personave të pajisur me 

licencë zbatohen edhe për personat që janë të autorizuar të përdorin markën 
kolektive apo certifikuese.  

2. Pronari i markës kolektive apo certifikuese ka të drejtën për të kërkuar kompensim 
në emër të personave që kanë autorizim ta përdorin markën, kurdo qe personat e 
autorizuar kanë pësuar dëm si pasojë e përdorimit të paautorizuar të markës.  

 
Neni 66 

Bazat për revokim të markave kolektive dhe certifikuese 
 
1. Përveç bazave të parapara për revokim sipas nenit 48 të këtij ligji, të drejtat e 

pronarit të markës kolektive apo certifikuese revokohen me paraqitjen e kërkesës 
në zyre nëse: 
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1.1. pronari nuk ndërmerr hapa të arsyeshëm për te parandaluar përdorimin e 
markës ne mospërputhje me kushtet e përdorimit të përcaktuara në kontratat 
që rregullojnë përdorimin e tyre;  

1.2. mënyra e përdorimit te markës tregtare nga pronari ka bere qe ajo te 
shkaktoje lajthitje të publikut sipas nenit 61 paragrafit 2. të këtij ligji;  

1.3. nëse ndryshimi i rregullave për përcaktimin e përdorimit të markës është 
shënuar në Regjistrin e Markave Tregtare në kundërshtim me dispozitat e 
nenit 64 paragrafit 2. të këtij ligji përveç nëse pronari i markës ndryshon 
rregullat e përcaktuara të përdorimit dhe është në pajtim me kërkesat e atyre 
dispozitave  

 
Neni 67 

Bazat për shfuqizim të markave kolektive dhe certifikuese 
 
Pavarësisht bazës për shfuqizim të paraparë në nenin 52 të këtij ligji, marka kolektive 
apo certifikuese shfuqizohet me paraqitjen e kërkesës në Zyrë nëse është regjistruar në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 61 të këtij ligji. 
 

KREU X 
REGJISTRIMI NDËRKOMBËTAR I MARKAVE 

 
Neni 68 

Zbatimi i dispozitave 
 
1. Përveç nëse ky kapitull e parasheh ndryshe, dispozitat e këtij ligji dhe aktet 

nënligjore sipas këtij ligji zbatohen ndaj: 
1.1. aplikimeve për regjistrim ndërkombëtar të markës sipas Marrëveshjes së 

Madridit dhe Protokollit të Madridit.  
1.2. regjistrim i ndërkombëtarë i markave që përcaktohen për Republikën e 

Kosovës  
 

Neni 69 
Aplikimi për regjistrim ndërkombëtar 

 
Aplikimi për regjistrim ndërkombëtar dhe kërkesa për regjistrimin e ndryshimit në 
regjistrin ndërkombëtarë sipas nenin 68 nën-paragrafi 1.1. të këtij ligji i paraqitet Zyrës 
sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me akte nënligjore 
 

Neni 70 
Kërkesa për regjistrimin e ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar 

 
Kërkesa për regjistrimin e ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar i paraqitet Zyrës 
sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me akte nënligjore 
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Neni 71 
Përmbajtja e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar dhe kërkesës 

për regjistrimin e ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar 
 
1. Aplikimi për regjistrimin ndërkombëtar dhe kërkesa për regjistrimin e ndryshimit 

në Regjistrin Ndërkombëtar parashtrohet ashtu siç është paraparë nga Marrëveshja 
e Madridit, Protokolli i Madridit, rregulloret e përbashkëta sipas marrëveshjes së 
Madridit lidhur me regjistrimin ndërkombëtar të markave dhe protokollin lidhur 
me atë marrëveshje (që tani e tutje njihen si “Rregulloret e Përbashkëta”), dhe 
sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore.  

2. Paraqitja e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar dhe kërkesa për regjistrimin e 
ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar i nënshtrohen pagesës së tarifës 
përkatëse në Zyrë.  

 
Neni 72 

Shqyrtimi i aplikimit për regjistrim ndërkombëtar dhe kërkesa 
për regjistrimin e ndryshimeve në regjistrin ndërkombëtar 

 
1. Kur aplikimi për regjistrim ndërkombëtar apo kërkesa për regjistrimin e 

ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar nuk i plotëson kërkesat e parapara në 
nenin 71 të këtij ligji, Zyra kërkon nga paraqitësi që brenda tridhjetë (30) ditëve 
nga data e pranimit të kërkesës t’i evitojë mangësitë apo mungesën e pagesës nga 
data e pranimit të kërkesës.  

2. Me kërkesë të aplikuesit, e cila duhet të parashtrohet brenda afati kohor të cekur në 
paragrafin 1. të këtij neni, afati kohor mund të zgjatet për më së shumti tridhjetë 
(30) dite nga data e skadimit të afatit kohor.  

3. Nëse mangësitë sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk evitohen në përputhje më 
kërkesën e Zyrës apo nëse ato nuk evitohen brenda afatit të caktuar kohor, Zyra 
hedh poshtë aplikimin për regjistrim ndërkombëtar apo kërkesën për regjistrimin e 
ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar.  

4. Kur aplikimi për regjistrim ndërkombëtar apo kërkesa për regjistrimin e 
ndryshimeve në Regjistrin Ndërkombëtar janë në përputhje me kërkesat e parapara 
me nenin 71 të këtij ligji dhe nëse është paguar tarifa e paraparë, atëherë Zyra në 
afatin më të shkurtër të mundur i transmeton Byrosë ndërkombëtare aplikimin për 
regjistrim ndërkombëtar apo kërkesën për regjistrimin e ndryshimeve në Regjistrin 
Ndërkombëtar 

 
Neni 73 

Tarifat sipas Marrëveshjes së Madridit dhe Protokollit të Madridit 
 
Tarifat që duhet të paguhen sipas Marrëveshjes së Madridit dhe Protokollit të Madridit 
i paguhen drejtpërdrejt Byrosë Ndërkombëtare. 
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Neni 74 
Regjistrimi i markave tregtare ne regjistrin nderkombetare 

 
1. Data dhe numri i regjistrimit ndërkombëtar të bazuar në aplikimin për regjistrimin 

e marke tregtare, regjistrohet në dosjet e atij aplikimi. Kur aplikimi përfundon me 
regjistrimin e një marke tregtare, atëherë data dhe numri i regjistrimit 
ndërkombëtar regjistrohen në Regjistrin e Markave Tregtare që mbahet nga Zyra.  

2. Data dhe numri i regjistrimit ndërkombëtar të bazuar në regjistrimin e markës 
tregtare shënohet në Regjistrin e Markave Tregtare që mbahet nga Zyra.  

 
Neni 75 

Refuzimi i regjistrimit ndërkombëtar 
 
Regjistrimet ndërkombëtar të destinuara për njohje në Republikën e Kosovës i 
nënshtrohen shqyrtimit për bazat absolute të refuzimit sikur edhe aplikimi kombëtar 
për regjistrimin e markës tregtare, përveç që afati i përcaktuar në nenin 31 paragrafin 4. 
të këtij ligji zëvendësohet me afatin kohor prej njëqindenjëzet (120) ditësh nga data e 
njoftimit mbi refuzimin e regjistrimit ndërkombëtar. 
 

Neni 76 
Kundërshtimi i regjistrimit ndërkombëtar 

 
1. Regjistrimet ndërkombëtar të destinuara për njohje në Republikën e Kosovës i 

nënshtrohen kundërshtimeve në të njëjtën mënyrë sikur edhe aplikimi për 
regjistrim kombëtar i publikuar, përpos që publikimi i një aplikimi të cekur në 
nenin 32 të këtij ligji zëvendësohet nga publikimi në gazetën zyrtare të 
regjistrimeve ndërkombëtare të publikuara nga Byroja Ndërkombëtare (këtej e 
tutje: gazeta e WIPO-s) dhe afati kohor për paraqitjen e kundërshtimit fillon prej 
ditës së parë të muajit vijues të publikimit në Gazetën e WIPO-s.  

2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni zbatohen për vërejtët e palës së tretë sipas 
nenit 33 të këtij ligji për regjistrimet ndërkombëtare të përcaktuara për Republikën 
e Kosovës  

 
Neni 77 

Procedura lidhur me kundërshtimin e regjistrimit ndërkombëtar 
 
1. Procedura e kundërshtimit lidhur me regjistrimin ndërkombëtar për njohje në 

Republikën e Kosovës është e njëjtë me procedurën lidhur me kundërshtimin e një 
aplikimi kombëtar për regjistrimin e marke tregtare, përpos që në vend të nenit 35 
paragrafi 3. të këtij ligji zbatohen dispozitat e paragrafëve 2., 3., 4. dhe 5. të këtij 
neni.  

2. Zyra sipas Marrëveshjes se Madridit apo Protokollit te Madridit i dërgon pronarit 
të regjistrimit ndërkombëtar njoftimin për refuzim të përkohshëm sipas një 
kundërshtimi të parashtruar dhe e fton atë që të emërojë një përfaqësues i cili 
brenda njëqindenjëzet (120) ditësh nga data e njoftimit t’i paraqet autorizimin 
Zyrës.  
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3. Pasi përfaqësuesi ta ketë dorëzuar autorizimin, Zyra i dërgon përfaqësuesit një 
kopje të kundërshtimit.  

4. Afati kohor për dorëzimin e vërejtjeve mbi kundërshtimin e regjistrimit 
ndërkombëtar është gjashtëdhjetë (60) dite nga data e pranimit të kopjes së 
kundërshtimit nga përfaqësuesi.  

5. Afati kohor i cekur në paragrafin 2. dhe 4. të këtij neni nuk zgjatet dhe pas kalimit 
të këtij afati nuk mund të dorëzohet asnjë dokument shtesë.  

  
Neni 78 

Procedura për anulimin dhe shfuqizimin e një regjistrimi ndërkombëtar 
 
1. Procedura e anulimit dhe shfuqizimit i regjistrimit ndërkombëtar për njohje në 

Republikën e Kosovës është e njëjtë me procedurën lidhur me anulimit dhe 
shfuqizimit e aplikimit kombëtar për regjistrimin e një marke tregtare, përveç se në 
vend të nenit 50 paragrafi 3. dhe nenit 54 paragrafi 3. të këtij ligji zbatohen 
dispozitat e paragrafëve 2., 3., 4. dhe 5. të këtij neni.  

2. Zyra në pajtim me Marrëveshjen e Madridit apo Protokollin e Madridit, e njofton 
pronarin e regjistrimit ndërkombëtar lidhur me kërkesën e parashtruar për anulim apo 
shfuqizim dhe e fton atë që të emërojë një përfaqësues i cili brenda gjashtëdhjetë (60) 
ditëve nga data e pranimit të njoftimi ia dorëzon autorizimin Zyrës.  

3. Afati kohor sipas paragrafit 2. të këtij neni zgjatet edhe për gjashtëdhjetë (60) dite.  
4. Pasi përfaqësuesi ta ketë dorëzuar autorizimin, Zyra i dërgon një kopje të kërkesës 

për anulim apo shfuqizim.  
5. Afati për dorëzimin e vërejtjeve ndaj kërkesës për anulim apo shfuqizim të 

regjistrimit ndërkombëtar është gjashtëdhjetë (60) dite nga data kur përfaqësuesi e 
pranon kopjen e kërkesës për anulim apo shfuqizim.  

 
Neni 79 

Dëshmia e përdorimit të regjistrimit ndërkombëtar 
 
1. Për të dëshmuar përdorimin e regjistrimit ndërkombëtar në procedurën e kundërshtimit, 

shfuqizimit apo të anulimit të markës tregtare si data të regjistrimit të markës tregtare 
ndërkombëtare, merren data e skadimit të periudhës një (1) vjeçare që fillon nga dita në 
vijim të datës së njoftimit të komunikuar nga Byroja Ndërkombëtare mbi regjistrimin 
ndërkombëtar që kërkon njohje në Republikën e Kosovës.  

2. Nëse me rastin e skadimit të periudhës njëvjeçare të cekur në paragrafin 1. të këtij 
neni, procedura e regjistrimit ndërkombëtar ne Republikën e Kosovës ende nuk ka 
përfunduar, atëherë data kur Zyra ka njoftuar Byronë Ndërkombëtare mbi 
vendimin e saj për dhënien e mbrojtjes, merret si data e regjistrimit ndërkombëtar.  

 
Neni 80 

Transformimi i një regjistrimi ndërkombëtar 
 
Regjistrimi ndërkombëtar i markës, mund te transformohet ne aplikim për markë 
tregtare kombëtare sipas nenit 9 quinquies te Protokollit te Madridit dhe sipas kushteve 
dhe mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor. 
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Neni 81 
Zëvendësimi i një marke tregtare me një regjistrim ndërkombëtar 

 
Me paraqitjen e kërkesës për zëvendësim Zyra regjistron në Regjistrin e Markave 
Tregtare, që marka tregtare zëvendësohet me regjistrim ndërkombëtar sipas nenit 4bis 
të Protokollit të Madridit apo Marrëveshjes se Madridit. 
 

KREU XI 
MARKA TREGTARE KOMUNITARE 

 
Neni 82 

Vazhdimi i efekteve të markës tregtare Komunitare 
 
Efektet e aplikimit për marke tregtare Komunitare të paraqitura dhe të fituara para 
anëtarësimit të Republikës së Kosovës ne Bashkimin Evropian, vlejnë edhe për 
territorin e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 83 
Marka tregtare komunitare si markë e mëhershme tregtare 

 
1. Në zbatim të nenit 7 të këtij ligji aplikimi për markë tregtare Komunitare apo 

marka tregtare Komunitare janë marka të mëhershme tregtare krahasuar me 
aplikimet kombëtare për regjistrimin e markave tregtare dhe markat tregtare 
kombëtare që janë fituar mbi bazën e atyre aplikimeve pas anëtarësimit të 
Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian.  

2. Sipas nenit 7 të nën-paragrafit 2.1.3. të këtij ligji, një markë e mëhershme tregtare 
Komunitare që ka emër në Bashkimin Evropian merret parasysh në pajtim me 
dispozitat e nenit 9, paragrafi (1), pika (c) e rregullores për markat tregtare komunitare.  

3. Marka tregtare kombëtare mund të mos shfuqizohet edhe pse është në konflikt me 
markë të mëhershme tregtare komunitare, po qe se marka e mëhershme tregtare 
komunitare nuk i plotëson kushtet e përdorimit të parapara në nenin 15 të 
rregullores për markën tregtare komunitare.  

 
Neni 84 

Procedimi i një aplikimi për markat tregtare Komunitare 
 
Nëse aplikimi për marka tregtare komunitare i paraqitet Zyrës në përputhje me nenin 
25 të rregullores për markat tregtare komunitare, atëherë paguhet tarifë përkatëse dhe 
aplikimi paraqitet sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me akt nënligjor. 
 

Neni 85 
Transformimi i aplikimit për markë tregtare komunitare 
dhe i markës tregtare komunitare në aplikim kombëtar 

 
1. Me kërkesë për transformimin e aplikimit për markë tregtare komunitare apo 

marke tregtare komunitare, transformimi në aplikim kombëtar për regjistrimin e 
markës tregtare, te parashtruar në përputhje me dispozitat e nenit 110, paragrafi (3) 
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të rregullores për marka tregtare komunitare dhe sipas kushteve dhe mënyrës së 
përcaktuar me akt nënligjor, Zyra kryen i procedurat për regjistrimin e markave 
tregtare në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

2. Për regjistrim e cekur në paragrafin 1. të këtij neni Zyrës duhet t’i paguhet tarifa 
përkatëse.  

3. Data e paraqitjes, data e përparësisë, data e vjetërsisë përcaktohen në përputhje me 
dispozitat e nenit 109 paragrafi 3. të rregullores për markën tregtare të komunitare.  

 
Neni 86 

Vjetërsia e markës tregtare 
 
1. Vjetërsia e markes tregtare kombëtare sipas neneve 34 dhe 35 të rregullores mbi 

markën tregtare komunitare, mund të kërkohet për markë tregtare komunitare nëse:  
1.1. marka tregtare kombëtare është fituar para hyrjes së Republikës së Kosovës 

në Bashkimin Evropian; dhe  
1.2. marka tregtare kombëtare ka përparësi ndaj markës tregtare komunitare për 

të cilën kërkohet vjetërsia.  
2. Kur për marken tregtare komunitare është kërkuar vjetërsia e markës së mëhershme 

tregtare, marka e mëhershme tregtar shpallet e pavlefshme ose tërhequr sipas këtij 
ligji pas heqjes dorë apo skadimit të afatit të vlefshmërisë së saj.  

 
Neni 87 

Ndalimi i përdorimit të markave tregtare komunitare 
 
1. Nëse përdorimi i një marke tregtare komunitare sipas nenit 83 të këtij ligji është në 

konflikt me përdorimin e një marke tregtare kombëtare të fituar para anëtarësimit 
të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian apo të fituar mbi bazën e një 
aplikimi kombëtar, të paraqitur para antarsimit të Republikës së Kosovës në 
Bashkimit Evropian, pronari i markës tregtare kombëtare mund të inicioj 
procedurë ligjore, duke kërkuar ndalimin e përdorimit të markës tregtare 
komunitare në Republikën e Kosovës, ndikimi i së cilës është vazhduar në 
territorin e Republikës së Kosovës sipas nenit 83 të këtij ligji.  

2. Pronari duhet të dëshmojë që marka tregtare komunitare është në konflikt me 
markën e tij tregtare kombëtare.  

 
Neni 88 

Mbrojtja e markës tregtare komunitare ndaj shkeljeve 
 
Në rast të shkeljes së të drejtave të marke tregtare komunitare zbatohen dispozitat për 
mbrojtjen e markes tregtare kombëtare 
 

Neni 89 
Gjykata kompetente për markë tregtare komunitare 

 
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të markës tregtare komunitare vendos 
Gjykata kompetente sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
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KREU XII 
DISPOZITAT E PËRBASHKËTA LIDHUR ME PROCEDURËN PARA ZYRËS 

 
Neni 90 

Shqyrtimi i vendimeve të marra nga Zyra 
 
1. Kundër vendimeve të Zyrës lejohet ankesa në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 

nga data e pranimit të vendimit.  
2. Ankesa i drejtohet komisionit që obligohet të vendosë dhe ta njoftojë palën.  
3. Komisioni i shqyrtimit të ankesave formohet me vendim të Ministrit.  
4. Kundër vendimit të komisionit mund të parashtrohet padi në Gjykatën kompetente 

në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  
5. Kompetencat, mandati dhe puna e komisionit rregullohen me akt nënligjor.  
 

Neni 91 
Tarifat 

 
Të gjitha tarifat të cilat duhet të paguhen për procedurat e rregulluara me këtë ligj, 
përcaktohen me akt nënligjor. 
 

Neni 92 
Dispozitat e tjera që zbatohen në procedurën para Zyrës 

 
Në mungesë të dispozitave të këtij ligj dhe akteve nënligjore përkatës, Zyra për çështjet 
procedurale specifike zbaton dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Administrative, Ligjit 
për Procedurën Kontestimore dhe ligjet tjera përkatëse në fuqi. 
 

Neni 93 
Regjistrat 

 
1. Zyra udhëheq dhe mban Regjistrat e Markave Tregtare dhe Regjistrin e Agjentëve 

të Markave Tregtare.  
2. Përmbajtjet dhe metoda e udhëheqjes dhe mbajtjes së regjistrave të cekur në 

paragrafin 1. të këtij neni përcaktohen me aktet nënligjore.  
3. Regjistri i Markave Tregtare i cekur në paragrafin 1. të këtij neni është publike.  
4. Me kërkesë me shkrim të personit të interesuar, Zyra lëshon kopje të shënimeve 

apo ekstrakte të regjistrave pasi të paguhet tarifa e paraparë.  
 

Neni 94 
Vazhdimi i procedurave 

 
1. Nëse aplikuesi për regjistrimin e markës tregtare apo pronari i saj nuk ka vepruar në 

përputhje me afatin kohor për ndonjë veprim në procedurën në Zyrë dhe ai mosveprim 
ka pasojë të drejtpërdrejtë në humbjen e drejtave të fituara nga aplikimi për markën 
tregtare apo nga marka tregtare e regjistruar, ai mund të parashtrojë kërkesë për 
vazhdimin e procedurave lidhur me aplikimin e markës tregtare apo markën tregtare te 
regjistruar Zyra lejon vazhdimin e procedurave me kusht që aplikuesi:  
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1.1. kryen të gjitha veprimet e lëshuara brenda afatit kohor, të cekur në 
paragrafin 2. të këtij neni; dhe  

1.2. paguan tarifën në pajtim me aktet nënligjore.  
2. Kërkesa për vazhdimin e procedurave duhet të parashtrohet brenda gjashtëdhjetë 

(60) ditëve pas kalimit të afatit kohor të cekur në paragrafin 1. të këtij neni.  
3. Nëse veprimet e kërkuara nuk janë kryer brenda afatit kohor të cekur në paragrafin 

2. të këtij neni apo nëse nuk është paguar tarifa përkatëse, kërkesa për vazhdimin e 
procedurave konsiderohet sikur të mos jetë parashtruar fare.  

4. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohen për afatet kohore të cekura në:  
4.1. paragrafin 2. të këtij neni;  
4.2. nenin 28 dhe 29 të këtij ligji;  
4.3. nenin 45 të këtij ligji;  
4.4. për parashtrim te kërkesës për kthim në gjendje të mëparshme (restitutio in 

integrum) sipas dispozitave te Ligjit mbi Procedurat Administrative;  
4.5. për gjitha veprimet në procedurat pranë Zyrës që përfshijnë disa palë.  

5. Nëse kërkesa është në përputhje me paragrafin 1. të këtij neni, por ndonjëra nga 
veprimet nuk është në përputhje me një afat kohor, konsiderohet se veprimi nuk ka 
ndodhur dhe të gjitha veprimet e iniciuara dhe të ndërmarra nga Zyra anulohen.  

 
KREU XIII 

MBROJTJA CIVILO – JURIDIKE 
 

Neni 95 
Subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave 

 
Padinë në rast të shkeljes së të drejtave të markës tregtare sipas këtij ligji kanë të drejtë 
ta ushtrojnë pronari i markës tregtare, pronari i licencës ekskluzive sipas kontratës apo 
bartësi i së drejtës së markës tregtare 
 

Neni 96 
Procedura për konstatimin dhe ndalimin e shkeljes 

 
1. Pronari i markës tregtare mund të parashtrojë padi në gjykatë për konstatimin e 

shkeljes së të drejtës se markës tregtare kundër personit i cili ka shkelur te drejtën e 
markës duke kryer pa autorizim njërën nga veprimet e cekura në nenin 8, 
paragrafët 1. dhe 2. të këtij ligji duke kërkuar:  
1.1. vërtetimin e shkeljes së markës;  
1.2. ndalimin e shkeljes dhe ndalimin e vazhdimit të shkeljeve të tilla dhe të 

ngjashme në të ardhmen;  
1.3. ndalimin dhe ndërprerjen e mëtutjeshëm të shkeljes së të drejtave të fituara 

në bazë të nenit 8 paragrafët 1. dhe 2. të këtij ligji, që kanë shkaktuar apo 
përbëjnë tentim serioz për shkeljen e mundshme të markës së tij tregtare.  

2. Veprimet e cekura në paragrafit 1., nën-paragrafët 1.1, 1.2. dhe 1.3. të këtij neni që 
gjithashtu mund të bëhen kundër personave të cilët gjatë aktivitetit të tyre 
ekonomike kanë kryer shërbime duke shkelur markën apo bëjnë kërcenim për 
shkelje të të drejtave të markës.  
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Neni 97 
Kërkesa për konfiskimin dhe shkatërrimin e produkteve 

 
1. Pronari i të drejtës së markës tregtare mund të inicioj procedurë gjyqësore kundër 

çdo personi që ka shkelur të drejtat e markës tregtare duke kryer pa autorizim 
njërën nga veprimet e cekura në nenin 8, paragrafët 1. dhe 2. të këtij ligji, duke 
kërkuar që produktet që përbëjnë shkelje të markës tregtare të largohen nga tregu, 
të konfiskohen apo shkatërrohen me shpenzimet e shkelësit.  

2. Gjykata cakton masën përkatëse kundër të paditurit me shpenzime të të paditurit 
përveç rasteve kur ekzistojnë arsye të veçanta që të mos ndërmerret një veprim të 
tillë.  

3. Shqiptimi i masës nga gjykata sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të jetë në 
proporcion me shkeljen. 

 
Neni 98 

Kërkesa për kompensim të dëmit 
 
1. Pronari i markës tregtare mund të inicioj padi kundër personit i cili i ka shkaktuar 

dëm duke kryer pa autorizim veprimet sipas nenit 8, paragrafët 1. dhe 2. të këtij 
ligji, dhe të kërkoj kompensimin e dëmit.  

2. Pronari i markës tregtare mund inicioj padi kundër personit i cili ka kryer pa 
autorizim veprimet sipas nenit 8 paragrafi 1. dhe 2. të këtij ligji. duke kërkuar 
kompensimin ne shumen qe ai e ka kërkuar ne kontratën për licencën nëse ajo 
ekziston.  

3. Pronari i markës tregtare mund të inicioj padi kundër personit i cili ka kryer pa 
autorizim veprimet e cekura në nenin 8 paragrafi 1. dhe 2. të këtij ligji, i cili ka 
përfituar pa bazë ligjore duke shkelur markën tregtare të huaj, dhe të kërkoj 
kthimin apo kompensimin e atyre përfitimeve, sipas dispozitave të përgjithshme 
për përfitimin pa bazë.  

4. Kërkesat sipas paragrafit 1., 2. dhe 3. të këtij neni nuk e përjashtojnë njëra tjetrën.  
 

Neni 99 
Kërkesa për publikimin e aktgjykimit 

 
1. Me kërkesën e pronarit të markës tregtare aktgjykimi i formës së prerë, publikohet 

në mjetet e informimit publik me shpenzimet e të paditurit.  
2. Gjykata vendos brenda kufijve të kërkesës për publikimin e tërësishëm ose 

pjesërishëm të aktgjykimit dhe mjetin e informimit se ku do të bëhet publikimi.  
 

Neni 100 
Kërkesa për informacione 

 
1. Pronari i markës tregtare i cili ka filluar procedurën për mbrojtjen e markës 

tregtare në rastet e shkeljes, mund të kërkojë informacionet për origjinën dhe 
rrjetin e shpërndarjes së produkteve që shkelin markën.  

2. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të paraqitet në formë të padisë ose 
për marrjen e masave të përkohshme kundër:  
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2.1. personit kundër të cilit është ngritur padi sipas paragrafit 1. të këtij neni;  
2.2. personit i cili në kuadër të aktivitetit të tij afarist posedon produkte për të 

cilat ekziston dyshimi se kanë shkelur markën;  
2.3. personit i cili gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij afarist ofron shërbime, për të 

cilat dyshohet se shkelin markën;  
2.4. personave të cilët gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre afarist ofrojnë shërbime 

apo përdorin shërbimet e ofruara në aktivitetet e dyshuara që shkelin 
markën;  

2.5. personit për të cilin dëshmohet se është përfshirë në prodhimin ose 
shpërndarjen e produkteve ose ofrimin e shërbimeve të dyshuara se shkelin 
markën.  

3. Kërkesa për informacione për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së produkteve 
dhe shërbimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të përfshijë në veçanti:  
3.1. informatat për emrat dhe adresat e prodhueseve, shpërndarësve, furnitorëve 

dhe pronareve të tjerë të mëparshëm të produkteve dhe shërbimeve, shitësve 
me shumicë dhe pakicë;  

3.2. informatat për sasitë e prodhuara, shpërndara, pranuara dhe porositura, si 
dhe çmimin për produktet dhe shërbimet.  

4. Nëse personi në fjalë refuzon të ofrojë informacione pa arsye bindëse, ai është 
përgjegjës për dëmin e shkaktuar në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.  

5. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për përdorimin e informacioneve të fshehta.  
6. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për dispozitat të neneve 103 dhe 104 të këtij ligji 

që rregullojnë marrjen e dëshmive.  
 

Neni 101 
Masat e përkohshme në rastet e shkeljes së markës tregtare 

 
1. Me kërkesën e pronarit të markës tregtare i cili dëshmon se marka tregtare është 

shkelur apo tentohet të shkelet, gjykata mund të urdhërojë çfarëdo mase të 
përkohshme që përfshin ndalimin apo parandalimin e shkeljes dhe në veçanti:  
1.1. të urdhëroj shkelësin e supozuar që t’i ndalojë dhe t’i ndërpresë veprimet që 

shkelin markën tregtare; gjykata po ashtu mund të lëshojë një urdhër 
ndalimi kundër ndërmjetësuesit shërbimet e të cilit i përdorin personat e 
tretë që shkelin markën tregtare.  

1.2. të urdhëroj konfiskimin apo largimin nga tregu të produkteve që pa të drejtë 
emërtohen si marka tregtare.  

2. Me kërkesën e pronarit të markës i cili dëshmon se marka e tij është shkelur në 
veprimtari afariste me qëllim të sigurimit të përfitimit material dhe shkelja ka 
tentuar që t’i shkaktojë atij dëm të pariparueshëm ose vështirë të riparueshëm, 
gjykata përveç masave të përkohshme të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, 
mund të urdhërojë konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të patundshme të palës 
kundërshtuese, e cila nuk është drejtpërdrejt e lidhur me shkeljen, duke përfshirë 
edhe ngrirjen e llogarive të tij bankare.  

3. Me qëllim të caktimit dhe ekzekutimit të masës së përkohshme sipas paragrafit 2. 
të këtij neni, gjykata kërkon nga pala kundërshtare ose personat e tjerë përkatës, 
paraqitjen e informacioneve bankare, financiare dhe informacioneve të tjera 
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ekonomike, ose vënien në disponim të informacioneve dhe dokumenteve të tjerë në 
lidhje me to. Gjykata siguron mbrojtjen e konfidencialitetit të informacioneve të 
tilla dhe e ndalon shpërdorimin e tyre.  

4. Në qoftë se një masë e përkohshme është urdhëruar pa e njoftuar palën 
kundërshtare, gjykata do të komunikojë vendimin për masën e përkohshme për 
palën kundërshtare, menjëherë pas zbatimit të tij.  

5. Në vendimin për masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e masës së tillë 
dhe nëse është urdhëruar ndonjë masë para fillimit të procedurës, periudhën brenda 
së cilës paraqitësi i kërkesës për masën inicion procedurë për të arsyetuar masën, 
në afat prej njëzet (20) ditë pune dhe jo më e gjatë se tridhjetenjë (31) ditë 
kalendarike, nga data e shqiptimit të masës së përkohshme.  

 
Neni 102 

Masat e përkohshme për ruajtjen e dëshmisë 
 
1. Sipas kërkesës së pronarit të markës i cili pohon se i është shkelur e drejta ose 

ekziston rreziku të shkelet dhe ekziston mundësia që dëshmia e shkeljes ose 
rrezikut në fjalë nuk mund të merret ose bëhet e vështirë të merret, gjykata 
urdhëron marrjen masës së përkohshme për ruajtjen e dëshmisë. 

2. Me masën e përkohshme të cekur në paragrafin 1. të këtij neni, gjykata mund të 
urdhëroj:  
2.1. përgatitjen e një përshkrimi të hollësishëm të produkteve që rrezikojnë të 

shkelin një markë tregtare, me apo pa marrjen e mostrave;  
2.2. konfiskimin e mallrave që vërtetohet se ka shkelur një markë tregtare;  
2.3. konfiskimin e materialeve dhe mjeteve të përdorura në prodhimin dhe 

shpërndarjen e mallrave te cilat shkelin te drejtat e një markë tregtare dhe 
dokumentacionin lidhur me to.  

3. Masa e përkohshme e cekur në këtë nen mund të urdhërohet edhe pa informuar 
palën tjetër, nëse kërkuesi i masave të përkohshme tregon qartë që ekziston rreziku 
që të dëmtohen dëshmitë apo do të ndodhë dëm i pariparueshëm. Nëse urdhërohet 
një masë e përkohshme pa informuar palën tjetër, gjykata ia komunikon palës tjetër 
vendimin mbi masën e përkohshme menjëherë pasi që zbatohet.  

4. Në vendimin që urdhëron një masë të përkohshme, gjykata e specifikon 
kohëzgjatjen e masës dhe nëse masa është urdhëruar para fillimit të procedurës 
ligjore, periudhën brenda së cilës kërkuesi i masave duhet të fillojë procedurë 
ligjor për të arsyetuar masën brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e komunikimit te 
vendimit.  

5. Kur masat e përkohshme sipas këtij neni tërhiqen apo ju kalon afati për shkak të 
lëshimeve nga paditësi, ose kur dëshmohet që nuk ka pasur shkelje apo tentim për 
shkeljen e markës tregtare, gjykata me kërkesën e palës së paditur mund të 
urdhëroj paditësin që të kompensoj palën e paditur për çdo padrejtësi apo dem të 
shkaktuar nga masat e përkohshme. Për të siguruar kompensimin e dëmit të 
shkaktuar nga masat e përkohshme pala paditëse duhet të depozitoj mjete të 
mjaftueshme për kompensimin e demit.  

6. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën e Përmbarimit zbatohen në çështjet që nuk janë 
rregulluar me këtë nen.  
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7. Dispozitat e këtij ligji nuk përjashton mundësin gjykatës për të urdhëruar masa të 
përkohshme që përfshijnë ruajtjen e dëshmive në përputhje me dispozitat e Ligjit 
mbi Procedurën Kontestimore.  

 
Neni 103 

Sigurimi i dëshmive gjatë procedurës 
 
1. Kur pala në procedurën kërkon dëshmi që i përkasin palës kundërshtare, gjykata e 

fton palën kundërshtare ti paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar kohor.  
2. Pronari i markës në cilësinë e paditësit, i cili pretendon se shkelja e markës është 

kryer në veprimtari afariste me qëllim të përfitimit material dhe për këtë paraqet 
dëshmi gjatë procedurës: si dokumente bankarë, financiare ose dokumente të tjera 
afariste apo dëshmi që pohojnë se ato i përkasin palës kundërshtare, gjykata e fton 
palën kundërshtare të paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar kohor.  

3. Kur pala e cila është ftuar të paraqesë dëshmi, mohon se i ka dëshmitë nën 
kontrollin e saj, gjykata mund të merr veprime për ta pohuar një fakt të tillë.  

4. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore lidhur me të drejtën e refuzimit 
për të paraqitur dëshmi si dëshmitar zbatohen mutatis mutandis ndaj së drejtës së 
palës për të refuzuar paraqitjen e dëshmisë.  

5. Gjykata duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit vendos për rëndësinë e 
faktit që pala e cila i ka dëshmitë, refuzon të veprojë në përputhje me vendimin e 
gjykatës që e urdhëron atë t’i paraqesë dëshmitë apo mohon në kundërshtim me 
opinionin e gjykatës.  

6. Nuk lejohet apelim i veçantë kundër vendimit të gjykatës të përmendur në 
paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni. 

 
Neni 104 

Procedurat përshpejtuese dhe zbatimi i dispozitave të ligjeve të tjera 
 
1. Procedura në lidhje me shkeljen e markës duhet të jetë e përshpejtuar.  
2. Gjatë procedurës në lidhje me shkeljen e të drejtës së markës zbatohen edhe 

dispozitat e Ligjeve tjera në fuqi.  
3. Me kërkesë të gjykatës ose të palës që ka iniciuar procedurën për shkeljen e së 

drejtës së markës, Zyra pranon kërkesën për anulimin apo shpalljen e pavlefshëm 
të vendimit për markën e regjistruar, të paraqitur para ose gjatë procedurës dhe do 
të veproj në procedurë të shpejtë.  

4. Gjykata duke marrë parasysh rrethanat mund të vendos ndërprerjen e procedurës 
deri te vendimi përfundimtar.  

 
KREU XIV 

PËRFAQËSIMI 
 

Neni 105 
Përfaqësimi nga përfaqësuesit e autorizuar 

 
1. Personat fizikë ose juridik që kanë vendbanimin ose selinë e veprimtarisë në 

Republikën e Kosovës mund t’i realizojnë të drejtat e tyre sipas këtij ligji edhe 
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përmes përfaqësuesve të autorizuar të cilët janë të regjistruar në regjistrin e 
përfaqësuesve, që e mban Zyra.  

2. Personat fizikë ose juridik të huaj, që nuk kanë vendbanim ose seli të veprimtarisë 
në Republikën e Kosovë mund t’i realizojnë të drejtat sipas këtij ligji në procedurat 
në Zyrë vetëm përmes përfaqësuesve të autorizuar të cilët janë të regjistruar në 
regjistrin e përfaqësuesve që e mban Zyra.  

 
Neni 106 

Përfaqësuesit e autorizuar te markave tregtare 
 
1. Përfaqësimi i personave fizikë apo juridikë para Zyrës mund të bëhet nga 

përfaqësues te autorizuar për marka tregtare të regjistruar me vendim të Zyrës në 
Regjistrin e përfaqësuesve te autorizuar që mbahet nga Zyra.  

2. Zyra e regjistron dhe e çregjistron personin në Regjistrin e përfaqësuesve te 
autorizuar të Markave Tregtare nëse ai person i plotëson apo nuk plotëson kushtet 
e përcaktuara më akt nënligjor në përputhje me këtë ligj.  

 
Neni 107 

Përfaqësuesit e autorizuar 
 
1. Përfaqësuesi i autorizuar për marka tregtare mund të përfaqësojë një person fizik 

apo juridik para Zyrës mbi baza dhe brenda sferës së autorizimit të lëshuar nga 
personi fizik apo juridik.  

2. Autorizimi mund të jepet për një ose më shumë aplikime apo regjistrime të 
markave tregtare, si për ato ekzistuese ose për të ardhmen.  

3. Autorizimi që lidhet me të gjitha aplikimet dhe regjistrimet e markave tregtare të 
një personi fizik apo juridik njihet si një autorizim i përgjithshëm.  

4. Autorizimi mund të jetë i kufizuar për vetëm disa veprime të përcaktuara që 
ndërmerren pranë Zyrës.  

5. Ne rast se hiqet dore nga marka tregtare që ka të bëj me një apo te gjitha mallrat 
apo shërbimet për të cilat ajo është regjistruar, autorizimi duhet të përmbajë qartë 
kërkesat e cekura nga pronari i markës tregtare.  

 
Neni 108 

Tërheqja e autorizimit 
 
1. Pronari i markës tregtare mund ta tërheqë autorizimin e dhënë për përfaqësuesin e 

markës tregtare në çdo kohë.  
2. Pasi të informohet për ndryshimin e përfaqësuesit, Zyra vazhdon të komunikojë me 

përfaqësuesin e ri për markat tregtare apo drejtpërdrejt me pronarin e markës 
tregtare.  

3. Pronari i markës tregtare ka dhënë dy apo më shumë autorizime përfaqësuesve të 
ndryshëm për marka tregtare, është i vlefshëm, autorizimi i cili është me datën më 
të fundit.  
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Neni 109 
Dorëzimi i autorizimit 

 
1. Përfaqësuesi i markës tregtare që pohon së është i autorizuar për të përfaqësuar 

pronarin para Zyrës, por nuk i dorëzon Zyrës autorizimin me shkrim për të 
argumentuar, ftohet që në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e pranimit të 
ftesës të paraqesë një autorizim të vlefshëm.  

2. Me kërkesën e përfaqësuesit për marka tregtare, afati kohor mund të vazhdohet 
edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të tjerë nga data e skadimit të afatit të cekur në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Nëse përfaqësuesi për marka tregtare nuk i dorëzon Zyrës autorizimin e vlefshëm 
brenda afatit të paraparë kohor dhe vazhdon të veprojë në emrin e vet, veprimet e 
ndërmarra nga përfaqësuesi për marka tregtare konsiderohen sikur të mos ishin 
ndërmarrë fare.  

 
Neni 110 

Kompetencat e gjykatës 
 
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të markës tregtare vendos Gjykata 
Kompetente. 
 

KREU XV 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 111 

Dispozitat Ndëshkuese 
 
1. Person juridik që pa autorizim, përdorë një markë tregtare në kundërshtim me 

nenin 8 të këtij ligji dënohet me gjobë prej pesëmijë (5000) deri 
pesëmbëdhjetëmijë (15000) Euro.  

2. Person fizik qe veprojnë në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji, dënohet me gjobë 
prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1500) Euro.  

3. Personi përgjegjës i personin juridik qe veprojnë në kundërshtim me nenin 8 të 
këtij ligji, dënohet me gjobë prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1500) Euro.  

4. Person fizik i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij tregtare apo prodhues qe 
vepron në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji dënohet me gjobë prej 
dymijepesëqind (2500) deri shtatëmijepesëqind (7500) Euro kur shkelja është 
kryer gjate zhvillimit te veprimtarive së tij.  

5. Produktet e përdorura apo te parapara qe te përdoren për kryerjen e shkeljeve të 
cekura në këtë nen me vendimin e gjykatës kompetente, mund te konfiskohen, 
shkatërrohen, apo të bëhen te pa përdorura në ndonjë mënyrë tjetër.  

6. Në rastet kur marka përdoret në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, gjykata 
varësisht prej shkeljes me të cilin supozohet se është kryer vepër penale, zbaton 
dispozitat e këtij ligji dhe të Kodit Penal të Kosovës.  
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KREU XVI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 112 

Procedurat e pazgjidhura 
 
1. Të gjitha procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji të cilat janë të 

pazgjidhura për regjistrimin e markave tregtare, procedurat lidhur me revokimin 
apo shfuqizimin e markave tregtare dhe procedurat lidhur me aplikimit për 
regjistrimet e markave tregtare të rivaliduara bëhen në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji.  

2. Dispozitat e Kreut X të këtij ligji hyn në fuqi në ditën kur Marrëveshja e Madridit 
dhe/apo Protokolli i Madridit nënshkruhen nga Republika e Kosovës dhe KREU 
XI hyn në fuqi pas anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian.  

3. Me qellim të zbatimit të këtij ligji, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, do të nxjerr 
akte nënligjore në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh, nga hyrja ne fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 113 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me hyrjen ne fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 02/ L-54 “Për Markat Tregtare” si 
dhe aktet e tjera nënligjore, që janë në kundërshtim më këtë ligj. 
 

Neni 114 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-026 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-017-2011, datë 09.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 24 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PATENTA 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me ketë ligj përcaktohen kushtet dhe procedurat për regjistrimin e patentës, të drejtat 
që rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të drejtave. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Ministër - Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. Zyra e pronësisë industriale (ZPI) - Zyra e pronësisë industriale të 

Republikës së Kosovës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.4. Konventa e Parisit - Konventa e Parisit për mbrojtjen e Pronësisë 

Industriale të datës 20 mars 1883 të ndryshuar në Bruksel më 14 dhjetor 
1900, në Uashington më 2 qershor 1911, në Hagë më 6 nëntor 1925 në 
Londër më 2 qershor 1934, në Lisbonë më 31 tetor 1958 dhe në Stokholm 
më 14 korrik 1967, e ndryshuar më 28 shtator 1979;  

1.5. Unioni i Parisit - Unioni i formuar nga Konventa e Parisit;  
1.6. OBT - Organizata Botërore e Tregtisë;  
1.7. TRIPS - Marrëveshja në lidhje me çështjet tregtare e të drejtave të 

pronësisë intelektuale (Shtojca 1C e Marrëveshjes e Marruakëshit që 
formoj Organizatën Botërore të Tregtisë, qe u nënshkrua me Marrëveshjen e 
Marokos me 15 prill te vitit 1994); 

1.8. Traktati i bashkëpunimit për patenta - Traktatin e bashkëpunimit për 
patenta i realizuar ne Uashington me 19 qershor 1970, i amendamentuar me 
28 shtator 1979, i modifikuar me 3 shkurt 1984, dhe me 3 tetor 2001; 

1.9. Traktati i Budapestit - Traktati i Budapestit për njohjen ndërkombëtare te 
depozitës se mikro-organizmave për qëllime te procedurave te patentës, e 
realizuar ne Budapest me 28 prill 1977, e cila është amandamentuar me 26 
shtator 1980;  

1.10. Shpikje Bio-teknologjike - shpikjet që kanë të bëjnë me një produkt, i cili 
përbëhet ose përmban material biologjik, apo procesin me anë të të cilit 
prodhohet, përpunohet ose përdoret materiali biologjik;  

1.11. Material Biologjik - çdo material që përbëhet nga informatat gjenetike dhe 
që ka aftësi të vetë ri-prodhimit ose të riprodhohet në një sistem biologjik;  

1.12. Varietet Bimor - çdo bimë të grupuar nën një lloj të vetëm botanik të 
klasifikimit më të ulët të njohur i cili grupim, pavarësisht nëse plotësohen 
tërësisht kushtet për pranimin e varietetit bimor mund të:  
1.12.1. përcaktohet me shprehjen e karakteristikave që rezultojnë nga 

gjenotipi i caktuar apo kombinim i gjenotipeve;  
1.12.2. dallohet nga çdo grupim tjetër i bimëve duke shprehur së paku 

njërën prej karakteristikave të lartpërmendura, dhe  
1.12.3. vlerësohet si njësi në lidhje me përshtatshmërinë për tu 

shumëfishuar në mënyrë të pandryshueshme.  
1.13. Procesi për prodhimin e bimëve ose kafshëve - procesi i cili në thelb është 

biologjik, nëse përbëhet tërësisht nga fenomeni natyror si kryqëzimi ose 
seleksionimi.  

1.14. Procesi Mikrobiologjik - çdo proces që përfshinë, kryhet ose është rezultat 
i materialit mikrobiologjik.  

1.15. Licencë ekskluzive –licenca që i jepet vetëm një të licencuari dhe që i heq 
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të drejtën pronarit të një objekti të pronësisë industriale ta përdorë atë, si dhe 
ta licencojë atë te persona të tjerë;  

1.16. Licencë joekskluzive - licenca që nuk i heq të drejtën pronarit të një objekti 
të pronësisë industriale ta përdorë ose ta licencojë atë te persona të tjerë;  

1.17. Certifikata suplementare - certifikata e mbrojtjes shtesë për produktet 
farmaceutike dhe produktet bimore;  

1.18. Certifikata e përparësisë - certifikata më të cilët vërtetohet e drejta e 
përparësisë së aplikimit për patentë.  

 
Neni 3 

E drejta për të aplikuar 
 
1. Aplikimi për patentë mund të depozitohet nga çdo person ose nga çdo ent tjetër, që 

barazohet me personin juridik. Aplikimi mund të depozitohet edhe nga dy apo më 
shumë aplikantë të përbashkët.  

2. Personat fizik dhe juridik që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës apo nuk 
kanë seli të regjistruar të biznesit ne Kosovë, gëzojnë të drejta të barabarta në 
mbrojtjen e shpikjes me patentë me personat fizik dhe juridik që kanë vendqëndrim 
të përhershëm në Kosovë.  

3. Të huajt mund të ushtrojnë të drejtat sipas këtij ligji, në procedurat para Zyrës për 
pronësi industriale, vetëm përmes përfaqësuesve të autorizuar sipas nenit 128 të 
këtij ligji.  

 
KREU II 

ZYRA PËR PRONËSI INDUSTRIALE 
 

Neni 4 
Organizimi 

 
1. Zyra për pronësi industriale e Republikës së Kosovës, është organ i pavarur 

administrativ shtetërorë, e themeluar në bazë të ligjit në Ministrinë e Tregtisë dhe 
Industrisë - në tekstin e mëtejshëm Zyra dhe është përgjegjëse për mbrojtjen ligjore 
të shpikjeve, markave tregtare, dizajnëve industriale, emërtimeve të origjinës, 
treguesve gjeografik dhe topografive të qarqeve të integruara, si dhe çështjet e tjera 
që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare nënshkruese e të cilave është Republika 
e Kosovës. Zyra është e pavarur në aktivitetet e saja.  

2. Organizimi dhe funksionimi i Zyrës rregullohet me akt nënligjor.  
 

Neni 5 
Përgjegjësitë e Zyrës 

 
1. Zyra në veçanti është përgjegjëse për:  

1.1. kryerjen e procedurave në lidhje me dhënien e patentave, certifikatave 
suplementare të mbrojtjes për shpikje, regjistrimin e markave tregtare, 
dizajnëve industriale, topografit e qarqeve të integruara, emërtimet e 
origjinës dhe treguesit gjeografik;  
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1.2. mbajtjen dhe mirëmbajtjen e regjistrave për përfaqësuesit e objekteve te 
pronës industriale;  

1.3. publikimin e një gazete zyrtare, të titulluar Buletini Zyrtar për Pronësinë 
Industriale në Kosovë, që përmban të dhëna për aplikimin dhe të drejtat e 
dhëna për pronësinë industriale;  

1.4. ofrimin e shërbimeve informuese lidhur me objektet e pronësisë industriale;  
1.5. për organizimin e testimit për përfaqësues të autorizuar në fushën e të 

drejtave të pronësisë industriale;  
1.6. përgatitjen e propozimeve për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore, 

inicimin e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e të 
drejtave të pronësisë industriale;  

1.7. përfaqësimin e Republikës së Kosovës në organizatat ndërkombëtare për 
pronën industriale.  

1.8. realizimin e detyrave tjera që janë nën kompetencë të saj.  
 

Neni 6 
Shqyrtimi i vendimeve të marra nga Zyra 

 
1. Kundër vendimeve të Zyrës lejohet ankesa në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 

nga dita e pranimit të vendimit.  
2. Ankesa i drejtohet komisionit që obligohet, të vendosë dhe ta njoftojë palën.  
3. Komisioni i shqyrtimit të ankesave formohet me vendim të Ministrit.  
4. Kundër vendimit të komisionit mund të parashtrohet padi në Gjykatën kompetente 

në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  
5. Kompetencat, mandati dhe puna e komisionit rregullohen me akt nënligjor.  
 

KREU III 
LËNDA E MBROJTJES ME PATENTË 

 
Neni 7 

Shpikja e patentueshme 
 
1. Patenta jepet për çdo shpikje, në çdo fushë të teknologjisë, që përbën risi, hap 

shpikës dhe që është e zbatueshme në industri.  
2. Shpikje sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk konsiderohen:  

1.1. zbulimet, teoritë shkencore dhe metodat matematikore;  
1.2. krijimet estetike;  
1.3. skemat, rregullat dhe metodat për kryerjen e akteve mendore, lojërat ose 

realizimi i veprimtarive të biznesit, dhe programet për kompjuterë;  
1.4. prezantimi i informatës.  

3. Objektet ose veprimtaritë e cekura në paragrafin 2. nën-paragrafi 2.3. të këtij neni 
përjashtohen nga patentueshmëria deri në atë masë në të cilin aplikimi për patentë 
ose patenta lidhet me vetë këto objekte apo me këto veprimtari.  
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Neni 8 
Patentueshmëria e shpikjeve bio-teknologjike 

 
1. Patenta jepet për shpikje, nëse plotësohen kërkesat e cekura në nenit 7 paragrafin 

1. të këtij ligji, e të cilat kanë të bëjnë me: 
1.1. produktin që përbëhet ose përmban material biologjik;  
1.2. procesin me anë të të cilit prodhohet, përpunohet ose përdoret materiali 

biologjik;  
1.3. materialin biologjik, i cili është i izoluar nga mjedisi natyror ose prodhohet 

me anë të një procesi teknik, edhe në qoftë se ka ndodhë më parë në natyrë;  
1.4. varietetet bimore ose shtazore, nëse realizueshmëria teknike e shpikjes nuk 

kufizohet në një varietet të caktuar bimor ose shtazor.  
 

Neni 9 
Përjashtimi nga patentueshmëria 

 
1. Patenta nuk jepet për:  

1.1. shpikjet, shfrytëzimi komercial i të cilave mund të jetë në kundërshtim me 
rendin publik ose moralin; një përdorim i tillë mund të vlerësohet se bie në 
kundërshtim me to, edhe nëse nuk ndalohet me ligj;  

1.2. varietet bimore ose shtazore, apo proceset thelbësore biologjike për 
prodhimin e bimëve ose shtazëve, kjo dispozitë nuk aplikohet në proceset 
mikrobiologjike ose produktet e tyre;  

1.3. metodat për trajtimin e trupit të njeriut ose kafshëve me anë të kirurgjisë ose 
terapisë dhe metodave diagnostifikuese, të ushtruara në trupin e njeriut ose 
kafshëve; kjo dispozitë nuk aplikohet në produktet, në veçanti në substancat 
ose përbërjen, që përdoren në këto metoda.  

1.4. substancat, që përftohen nëpërmjet transformimeve të brendshme nukleare 
për qëllime ushtarake.  

2. Sipas paragrafit 1. nën-paragrafit 1.1. të këtij neni patenta nuk do të jepet për 
shpikjet bioteknologjike, të cilat në veçanti kanë të bëjnë me:  
2.1. proceset e klonimit të qenieve njerëzore;  
2.2. proceset për modifikimin e identiteti gjenetik të linjës gjenetike 

(embrionale) të qenieve njerëzore;  
2.3. përdorimin e embrioneve njerëzore për qëllime industriale ose komerciale; 

dhe  
2.4. proceset për modifikimin gjenetik të kafshëve, të cilat mund t’ju shkaktojnë 

vuajtje kafshëve pa pasur ndonjë dobi të rëndësishme mjekësore për 
njerëzimin apo për kafshët, si dhe kafshët që janë rezultat i proceseve të 
tilla.  

 
Neni 10 

Trupi i njeriut dhe pjesët përbërëse të tij 
 
1. Trupi i njeriut, në faza të ndryshme të formimit dhe zhvillimit të tij dhe zbulimi i 

thjeshtë i njërës prej pjesëve përbërëse të tij, përfshirë sekuencën ose një pjesë të 
sekuencës së gjenit, nuk përbënë shpikje të patentueshme.  
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2. Elementi i izoluar nga trupi i njeriut, ose që është prodhuar ndryshe me anë të 
procesit teknik, përfshirë sekuencën ose një pjesë të sekuencës së gjenit, mund te 
përbëj shpikje të patentueshme, edhe pse struktura e atij elementi është identike me 
atë të elementit natyror.  

3. Zbatimi industrial i sekuencës apo pjesës së sekuencës së gjenit, me rastin e 
aplikimit për patentë duhet të zbulohet ashtu siç është dorëzuar fillimisht.  

 
Neni 11 

Risia 
 
1. Shpikja konsiderohet e re, nëse nuk bënë pjesë në njohuritë e mëparshme.  
2. Njohuria e më përparshme përbëhet prej gjithë asaj që i është vënë në dispozicion 

publikut në nivel botëror, me anë të përshkrimit të shkruar ose gojor, përdorimit, 
ose në ndonjë mënyrë tjetër, para datës së dorëzimit të aplikacion për patentë.  

3. Njohuri të mëparshme përbëjnë edhe përmbajtja e aplikacionit për patentë 
kombëtare ashtu siç është dorëzuar, si dhe pas pranimit të Republikës së Kosovës 
në Traktatin e bashkëpunimit për patenta dhe Konventën Evropiane të patentave, 
përmbajtja e të gjitha aplikacioneve për patentë ndërkombëtare dhe Evropiane me 
efekt për Kosovën, datat e dorëzimit të të cilave janë të më hershme se sa data e 
aplikacionit, të cekur në paragrafin 2. të këtij nenin, dhe të cilat janë botuar në këtë 
datë ose pas kësaj date.  

4. Paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni nuk përjashtojnë patentueshmërinë - mbrojtjen me 
patentë e substancës ose përbërjes, e cila bënë pjesë në njohuritë e mëparshme për 
përdorim në metodat e cekura në nenin 9 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. të këtij 
ligji, me kusht që përdorimi i saj në metoda të tilla nuk bënë pjesë në njohuritë e 
mëparshme. 

5. Paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni nuk përjashtojnë patentueshmërinë e asnjë 
substance ose përbërjeje të cekur në paragrafin 4. të këtij neni për përdorim 
specifik në metodën e cekur në nenin 9 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. i këtij ligji, 
me kusht që përdorimi i tillë nuk është pjesë e njohurive të mëparshme ekzistuese. 

 
Neni 12 

Shpalosja e shpikjes pa pasoja të dëmshme 
 
1. Zbulimi i shpikjes sipas nenit 11 të këtij ligji nuk do të merret në konsideratë, nëse 

kjo ka ndodhur jo më parë se gjashtë (6) muaj para dorëzimit të aplikimit për 
patentë dhe në qoftë se ka ndodhur ose si pasojë e: 
1.1. abuzimit të dukshëm në lidhje me kërkuesit ose paraardhësit e tij ligjor, ose 

faktit që aplikuesi apo paraardhësit e tij ligjor ka zbuluar shpikjen në një 
ekspozitë ndërkombëtare zyrtare, ose zyrtarisht të njohur, sipas kushteve të 
parapara të Konventës për ekspozita ndërkombëtare, me kusht që aplikuesi 
në momentin e paraqitjes së aplikacionit për patentë tregon, se shpikja është 
zbuluar në këtë mënyrë, dhe jo më vonë se katër (4) muaj nga data e 
paraqitjes së kërkesës, dorëzon një certifikatë përkatëse për këtë qëllim. 
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Neni 13 
Shkalla e risisë 

 
1. Shpikja konsiderohet se ka shkallë të risisë nëse nuk është e njohur për personin 

me njohuri në atë fushë, duke marrë parasysh njohuritë e mëparshme.  
2. Nëse vendoset se shpikja përmban shkallën e risisë, përmbajtja e aplikacionit të 

cekur në nenin 11 paragrafi 3. të këtij ligji, nuk merret parasysh.  
 

Neni 14 
Zbatueshmëria në industri 

 
Shpikja është e zbatueshme në industri nëse lënda e saj mund të prodhohet ose të 
përdoret në çdo lloj industrie, përfshirë edhe bujqësinë. 
 

KREU IV 
SHPIKJET SEKRETE 

 
Neni 15 

Shpikja sekrete dhe autoriteti kompetent 
 
1. Shpikja e shpikur nga një shtetas i Republikës së Kosovës mund të konsiderohet 

shpikje sekrete, në qoftë se ajo ka të bëj me interesat shtetërore si mbrojtjen 
kombëtare apo sigurinë e shtetit.  

2. Autoriteti kompetent për shpikjet sekrete është Këshilli i Sigurisë së Kosovës (ne 
tekstin e mëtejme Autoriteti Kompetent) i cili me akte të veçanta përcakton kriteret 
e veçanta dhe procedurën për shpikje sekrete.  

3. Shpikja sekrete përbënë sekret shtetëror.  
 

Neni 16 
Procedura e aplikimit për shpikje sekrete 

 
1. Aplikimet që kanë të bëjnë me shpikjet e parapara sipas nenit 15 paragrafit 1. të 

këtij ligji, i dorëzohen Autoritetit kompetent nga Zyra.  
2. Nëse Zyra gjatë ekzaminimit të aplikacionit për patentë, konsideron se aplikacioni 

ka të bëjë me shpikje sekrete, sipas kritereve të veçanta të përcaktuara nga 
Autoriteti kompetent sipas nenit 15 paragrafi 2. i këtij ligji ajo e përcjell atë tek 
Autoriteti kompetent.  

3. Aplikacioni i përcjellur tek Autoriteti kompetent, do të ruaj datën e dorëzimit të 
caktuar nga Zyra.  

4. Nëse Autoriteti kompetent me rastin e shqyrtimit të aplikacionit vlerëson se 
shpikja nuk përbën sekret, aplikacioni kthehet në Zyrë.  

5. Nëse autoriteti kompetent, vlerëson se është fjala për shpikje sekrete, ai lëshon 
vendim dhe e regjistron atë në regjistrin e patentave për shpikje sekrete që mbahet 
nga ai.  

6. Nëse autoriteti kompetent mendon se shpikja nuk është sekrete, procedura do të 
kryhet nga Zyra dhe në përputhje me këtë ligj.  
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Neni 17 
Shfrytëzimi dhe kompensimi 

 
1. Autoriteti kompetent ka të drejtën ekskluzive për të përdorur shpikjen sekrete.  
2. Shpikësi ka të drejtë për kompensim për shpikjen sekrete të mbrojtur, pavarësisht 

se a është përdorur shpikja apo jo.  
3. Shuma e kompensimit e cekur në paragrafin 2. të këtij neni do të përcaktohet në 

përpjesëtim me vlerën e tregut të shpikjes.  
4. Në rast të mos arritjes së marrëveshjes për kompensim, shpikësi, mund të kërkojë 

nga gjykata kompetente përcaktimin e shumës së kompensimit.  
 

Neni 18 
Procedura pas dhënies së patentës për shpikje sekrete 

 
1. Nëse autoriteti kompetent për mbrojtjen kombëtare përcakton se shpikja nuk është 

më sekret, ai do të përcjell tek Zyra dosjen që ka të bëjë me shpikjen.  
2. Zyra me kërkesën e aplikuesit, fillon ose përfundon procedurën e dhënies së 

patentës për shpikjen e cila nuk është më sekrete.  
 

Neni 19 
Mbrojtja jashtë vendit 

 
Personat fizik dhe juridik vendor, mund të kërkojnë mbrojtjen e shpikjes sekrete jashtë 
vendit vetëm me autorizim të autoritetit kompetent për siguri kombëtare. 
 

KREU V 
E DREJTA PËR PATENTË 

 
Neni 20 

E drejta për patentë 
 
1. E drejta për patentë i takon shpikësit ose pasardhësit të tij ligjor. 
2. Nëse shpikja është krijuar nga dy (2) ose më shumë shpikës bashkërisht, e drejta 

për patentë u takon shpikësve ose pasardhësve të tyre ligjor.  
3. Pavarësisht nga paragrafi 1. i këtij neni, kur shpikja është bërë në Kosovë si 

rezultat i kontratës me porosi apo kontratës së punës, e drejta për patentë i takon 
personit që ka porositur punën ose punëdhënësit, përpos nëse është paraparë 
ndryshe me kontratë.  

4. Nëse dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni zbatohen për shpikjen e bërë në zbatim 
të kontratës së punës në Kosovë, punonjësi që ka bërë shpikjen ka të drejtën e 
kompensimit nga punëdhënësi varësisht nga vlera ekonomike e shpikjes. Në 
mungesë të marrëveshjes mes palëve për të caktuar shumën e kompensimit, shuma 
caktohet nga gjykata kompetente.  

5. Aplikuesi konsiderohet se ka të drejtë për patentë përveç nëse është vendosur 
ndryshe në procedurat gjyqësore.  

6. E drejta për patentë mund të bartet.  
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Neni 21 
Shpikësi 

 
Shpikësi është personi që ka krijuar shpikjen gjatë punës së tij kreative. Shpikës nuk 
konsiderohet personi i cili në krijimin e shpikjes ka ofruar vetëm ndihmë teknike. Zyra 
nuk verifikon saktësinë e të dhënave të shpikësit. 
 

Neni 22 
E drejta morale e shpikësit 

 
1. Shpikësi ka të drejtë morale që të shënohet si i tillë në kërkesën për patentë, në të 

gjitha dokumentet e nxjerra në raport me dhënien e patentës, në Regjistrin e 
aplikacioneve në Zyrë dhe Regjistrin e patentave.  

2. E drejta morale e shpikësit nuk mund të bartet.  
 

KREU VI 
EFEKTET E PATENTËS 

 
Neni 23 

Të drejtat ekskluzive të fituara me patentë 
 
1. Patenta i jep pronarit të saj të drejtat ekskluzive:  

1.1. nëse lënda e patentës është produkt, ndalon palët e treta që pa pëlqimin e 
pronarit të prodhoj, ofroj për shitje, të shes, të përdor, eksportoj ose importoj 
dhe të deponoj për qëllime të tilla, produktin e fituar në bazë të shpikjes;  

1.2. nëse lënda e patentës është proces, ndalon palët e treta që pa pëlqimin e 
pronarit të prodhoj, ofroj për shitje, të shes, të përdor, eksportoj ose importoj 
dhe të deponoj për qëllime të tilla, produktin e fituar direkt nga ai proces.  

2. Pronari i patentës ka të drejtë që palëve të treta pa pëlqimin e tij t’u ndaloj ofrimin 
dhe furnizimin me produktin (substancë, përbërje, pjesë e pajisjes) i cili përbënë 
element thelbësor të shpikjes së mbrojtur, në qoftë se ofruesi apo furnizuesi është i 
njohur ose nga rrethanat e rastit do të duhej të dinte që produkti i tillë ka për qëllim 
vënien në funksion të shpikjes së një personi tjetër.  

3. Dispozitat e cekura në paragrafin 2. të këtij neni nuk zbatohen nëse produkti i tillë 
është lëndë kryesore e një produkti tregtar, përveç kur furnizuesi apo ofruesi shtyn 
persona të tjerë për të kryer veprimet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni. 

 
Neni 24 

Të drejtat ekskluzive të siguruara me patentë në fushën e bio-teknologjisë 
 
1. Nëse me patentë mbrohet materiali biologjik i cili përmban karakteristika specifike 

si rezultat i shpikjes, të drejtat ekskluzive të cekura në nenin 23 paragrafët 2. dhe 3. 
të këtij ligji, zbatohen edhe për çdo material biologjik që rrjedh nga materiali tjetër 
biologjik nëpërmjet përhapjes ose shumëzimit në një formë identike ose 
divergjente dhe që posedon karakteristika të njëjta.  

2. Nëse me patentë mbrohet procesi që mundëson prodhimin e materialit biologjik që 
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përmban karakteristika specifike si rezultat i shpikjes, të drejtat ekskluzive të 
cekura në nenin 23 paragrafët 2. dhe 3. të këtij ligji zbatohen edhe tek materiali 
biologjik që fitohet direkt nga materiali tjetër biologjik nëpërmjet përhapjes ose 
shumëzimit në formë identike apo divergjente dhe që posedon karakteristika të 
njëjta.  

3. Nëse një produkt përmban ose përbëhet nga informatat gjenetike është e mbrojtur 
me patentë, të drejtat ekskluzive të cekura në nenin 23 paragrafët 2. dhe 3. të këtij 
ligji zbatohen për gjithë materialin, përveç trupit të njeriut dhe fazave të ndryshme 
të formimit dhe zhvillimit ose zbulimit të thjeshtë të njërit prej përbërësve të tij, 
përfshirë sekuencën ose një pjesë të sekuencës së gjenit, ku përfshihet produkti dhe 
në të cilën janë informatat gjenetike dhe realizojnë funksionin e tyre.  

 
Neni 25 

Fusha e mbrojtjes 
 
1. Fusha e mbrojtjes me patentë përcaktohet nga kërkesat patentore të cilat janë 

pranuar përfundimisht në procedurën e dhënies së patentës, ndërsa përshkrimi dhe 
vizatimet shërbejnë për të interpretuar kërkesat patentore.  

2. Përmbajtja e kërkesave patentore nuk është e kufizuar në mënyrë strikte në 
formulimin e tyre. Përshkrimi dhe vizatimet merren parasysh vetëm për qëllim të 
qartësimit të paqartësive në kërkesat patentore.  

3. Kërkesat patentore nuk duhet kuptuar si udhëzim që tregon se fusha e të drejtave 
ekskluzive mund të shtrihet tek lënda për të cilën personi i kualifikuar në fushën 
përkatëse mund të konsideroj si fushë të synuar të mbrojtjes.  

 
KREU VII 

KUFIZIMET E EFEKTIT TË PATENTËS 
 

Neni 26 
Përjashtimet nga e drejta ekskluzive 

 
1. Të drejtat e fituara me patentë, nuk vlejnë për:  

1.1. veprimet në të cilat shpikja shfrytëzohet për qëllime private dhe jo-komerciale;  
1.2. veprimet e kryera për qëllim të hulumtimeve dhe për eksperimentet që kanë 

të bëjnë me lëndën e shpikjes së mbrojtur, përfshirë edhe rastin kur veprimet 
e tilla janë të domosdoshme për të bërë regjistrimin ose për të marrë 
autorizimin për vënien në treg të produktit që është medikament i dedikuar 
për njerëzit apo kafshët ose është produkt mjekësor;  

1.3. përgatitjen direkte dhe individuale të medikamenteve në barnatore në bazë 
të përshkrimit mjekësor dhe veprimet që lidhen me medikamentin e 
përgatitur në mënyrë të tillë;  

1.4. përdorimin e shpikjes së patentuar në ndërtimin ose funksionimin e 
avionëve ose mjeteve tokësore të shteteve anëtare të Unionit të Parisit ose 
anëtare të OBT-së, ose të aksesorëve të avionëve apo mjeteve tokësore të 
tilla, kur ata avion ose makina tokësore përkohësisht ose aksidentalisht 
hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.  
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Neni 27 
E drejta e përdoruesit të mëparshëm 

 
1. Patenta nuk ka efekt ndaj personit, i cili para datës së dorëzimit të aplikacionit ose 

para datës së njohjes së të drejtës së përparësisë së aplikimit, ka shfrytëzuar ose 
prodhuar brenda veprimtarisë së tij ekonomike produktin i cili është lëndë e shpikjes, 
ose ka bërë përgatitje serioze dhe reale për shfrytëzimin e shpikjes së tillë në Kosovë.  

2. Personi nga paragrafi 1. i këtij neni ka të drejtë, që pa pëlqimin e pronarit të 
patentës të vazhdojë shfrytëzimin e shpikjes deri në atë shkallë në të cilën e ka 
shfrytëzuar ose është përgatitur për shfrytëzimin e saj deri në datën e dorëzimit të 
aplikimit për shpikjen e lartpërmendur.  

3. E drejta sipas paragrafit 2. të këtij neni mund të bartet ose të trashëgohet vetëm 
përmes procesit të punës ku është përgatitur ose ka filluar shfrytëzimi i shpikjes.  

 
Neni 28 

Kufizimi i efekteve të patentës në fushën e bioteknologjisë 
 
1. Të drejtat ekskluzive nga dispozitat e nenit 24 të këtij ligji nuk aplikohen në 

materialin biologjik të fituar me përhapjen dhe shumëzimin e materialit biologjik i 
cili në tregun e Republikës së Kosovës respektivisht me pranimin e Kosovës në 
Bashkimin Evropian, në tregun e ndonjë Shteti të Bashkimit Evropian, është vënë 
nga ana e pronarit të patentës ose me pëlqimin e tij, me ç’rast përhapja dhe 
shumëzimi detyrimisht dalin nga zbatimi për qëllimin e të cilit materiali biologjik 
vihet në treg, me kusht që materiali i fituar më vonë të mos përdoret për përhapje 
dhe shumëzim të mëtejmë.  

2. Përjashtim nga neni 24 i këtij ligji, bën shitja ose format e tjera të komercializimit 
të materialit për përhapjen e bimëve te fermerit nga ana e pronarit të patentës ose 
me pëlqimin e tij për shfrytëzim bujqësor, përfshirë autorizimin për fermerin që ai 
të përdor produktin e korrjeve të tija për përhapje ose shumëzim nga ana e tij ose e 
fermës së tij.  

3. Përjashtim nga neni 24 i këtij ligji, bën shitja ose ndonjë formë tjetër e 
komercializimit e kafshëve pjellore ose ndonjë materiali tjetër shtazor reprodukues 
fermerit nga ana e pronarit të patentës ose me pëlqimin e tij, përfshirë autorizimin 
për fermerin që ai të përdorë blegtorinë e mbrojtur për qëllime bujqësore, përfshirë 
vënien e kafshëve ose materialit tjetër ri-prodhues në dispozicion për qëllim të 
kryerjes së aktivitetit të tij bujqësore por jo edhe të shitjes për qëllime të aktivitetit 
për ri-prodhim komercial.  

 
Neni 29 

Shuarja e të drejtave ekskluzive 
 
1. Të drejtat ekskluzive të fituara me patentë që kanë të bëjnë me veprimet e kryera 

në territorin e Kosovës në lidhje me produktin e mbrojtur me patentë, 
konsiderohen të shuara me vënien e produktit në tregun e Kosovës nga pronari i 
patentës ose me pëlqimin e tij të shprehur, përveç nëse ekzistojnë shkaqe të tjera 
ligjore në bazë të të cilave pronari i patentës mund të ndaloj tregtimin e mëtejshëm 
të produktit.  
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2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni zbatohen gjithashtu me ndryshimet e 
nevojshme në të drejtat ekskluzive të dhëna nga certifikata suplementare.  

 
KREU VIII 

PATENTA SI OBJEKT I PRONËSISË 
 

Neni 30 
Bartja e të drejtës 

 
1. Patenta mund të bartet tek personat e tjerë.  
2. Bartja e patentës regjistrohet në Regjistrin përkatës të Zyrës me kërkesë me shkrim 

të njërës prej palëve dhe publikohet.  
3. Bartja e të drejtave të patentës do të ketë efekt ndaj palëve të treta vetëm pas 

regjistrimit në regjistrin përkatës. Megjithatë, para se të regjistrohet bartja, licenca do 
të ketë efekt ndaj palëve të treta nëse palët e treta kanë pasur njohuri për bartjen.  

4. Dispozitat e këtij neni do të zbatohen gjithashtu ndaj ndryshimeve ne kontratën 
mbi bartjen e patentës, si dhe të drejtat e dhëna nga certifikata suplementare.  

 
Neni 31 

Licencimi 
 
1. Licenca për patentë mund të jepet për tërë territorin e Kosovës apo vetëm një pjesë 

të tij.  
2. Licenca mund të jetë ekskluzive dhe jo - ekskluzive.  
3. Pronari i patentës mund të kërkoj kthimin e të drejtave të dhëna me licencë për 

patentë, nëse i licencuari shkel ndonjë dispozitë të kontratë së licencës në lidhje me 
kohëzgjatjen e saj, formën në të cilën përdoret patenta, gamën dhe cilësinë e 
produkteve të prodhuara për të cilat është dhënë licenca nga i licencuari, pa 
paragjykuar ndonjë procedurë ligjore në bazë të ligjit apo dispozitë se kontratës.  

4. Licenca për patentën regjistrohet në regjistër me kërkesën e njërës prej palëve dhe 
publikohet.  

5. Licenca për patentë do të ketë efekt ndaj palëve të treta vetëm pas regjistrimit në 
regjistrin përkatës. Megjithatë, para se të regjistrohet bartja, licenca do të ketë efekt 
ndaj palëve të treta nëse palët e treta kanë pasur njohuri për të.  

6. Dispozitat e këtij neni zbatohen gjithashtu me ndryshimet e nevojshme për 
përfundimin e kontratave të licencës së zbatimit të patentës, si dhe të drejtat e 
dhëna nga certifikata suplementare.  

 
Neni 32 
Pengu 

 
1. Patenta mund të jepet si sigurim ose të jetë objekt pengu.  
2. Me kërkesën e njërës nga palët, të drejtat e cekura në paragrafin 1. të këtij neni 

regjistrohen në regjistër dhe publikohen.  
3. Të drejtat e cekura në paragrafin 1. të këtij neni prodhojnë efekte ndaj palëve të 

treta pasi të regjistrohen në regjistër. Megjithatë, para se të regjistrohen si të tilla, 
ato do të kenë efekt ndaj palëve të treta nëse palët e treta kanë pasur njohuri për të.  
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4. Dispozitat e këtij neni zbatohen gjithashtu ndaj ndryshimeve në lidhje me pengun 
me rastin e kërkesës për patentë si dhe në rastin e të drejtave të dhëna nga 
certifikata suplementare. 

 
Neni 33 

Procedura e përmbarimit 
 
1. Patenta mund të jetë objekt përmbarimi.  
2. Gjykata që ekzekuton përmbarimin ndaj patentës njofton sipas detyrës zyrtare 

menjëherë Zyrën për konfiskimin e patentës me qëllim që kjo të regjistrohet në 
regjistër dhe të publikohet.  

3. Dispozitat e këtij neni aplikohen me ndryshimet e nevojshme në lidhje me 
përmbarimin me rastin e kërkesës për patentë si dhe në rastin e të drejtave të dhëna 
me certifikata suplementare.  

 
Neni 34 

Falimentimi 
 
Kur patenta, aplikimi për patentë ose certifikata suplementare është pjesë e pronës në 
proces të falimentimit, personi i emëruar për menaxhimin e pronës në proces 
falimentimi sipas detyrës zyrtare informon Zyrën për procedurën e falimentimit me 
qëllim të regjistrimit të saj në regjistër. 
 

KREU IX 
LICENCAT E DETYRUESHME 

 
Neni 35 

Procedura për dhënien e licencës së detyrueshme 
 
1. Fitimi i licencës së detyrueshme realizohet përmes procedurës gjyqësore.  
2. Procedura për dhënien e licencës së detyrueshme bëhet me proces gjyqësor kundër 

pronarit të patentës ose mbajtësit të certifikatës suplementare, në bazë të një 
aplikimi për dhënien e licencës së detyrueshme. Gjatë procesit gjyqësor, paditësi 
cekë të gjitha faktet dhe paraqet dëshmitë e nevojshme në të cilat bazohet kërkesa 
për licencë të detyrueshme. Gjykata vendos për dhënien e licencës së detyrueshme 
me vendim.  

3. Në mungesë të provave kërkesa për licencë të detyrueshme refuzohet dhe të gjitha 
të drejtat nga patenta i takojnë personit në emër të të cilët është regjistruar patenta 
në regjistrin e patentave.  

 
Neni 36 

Dhënia e licencës së detyrueshme 
 
1. Gjykata mund të jep licencën e detyrueshme për mungesë ose pamjaftueshmëri të 

shfrytëzimit të patentës, çdo personi që dëshmon se ka aftësi për të shfrytëzuar 
shpikjen dhe që e dorëzon kërkesën për dhënien e licencës së detyrueshme apo 
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Qeveria e Republikës së Kosovës, nëse pronari i patentës nuk e ka shfrytëzuar 
shpikjen e mbrojtur me patentë në territorin e Kosovës në kushte të arsyeshme apo 
nuk ka bërë përgatitje serioze dhe reale për shfrytëzimin e saj.  

2. Kërkesa për dhënien e licencës së detyrueshme sipas paragrafit 1. të këtij neni 
mund të dorëzohet pas kalimit të periudhës prej katër (4) viteve pas datës së 
dorëzimit të kërkesës për patentë apo tri (3) viteve nga data në të cilën është dhënë 
patenta.  

3. Licenca e detyrueshme nuk mund të jepet nëse pronari i patentës dëshmon se ka 
pasur arsye të bazuar për mos -shfrytëzimin ose pamjaftueshmërinë e shfrytëzimit 
të shpikjes së mbrojtur.  

4. Në bazë të kërkesës gjykata mund t’i jap licencë të detyrueshme për patentën e 
parë, pronarit të patentës ose pronarit të drejtave për varietet bimor, i cili nuk mund 
të shfrytëzoj patentën e tij apo patentën e dytë ose të drejtën për varietetin bimorë, 
pa e shkelur patentën e parë, me kusht që shpikja e deklaruar për patentën e dytë 
ose varietetin e mbrojtur bimor, përfshinë avancim të konsiderueshëm teknik me 
rëndësi të konsiderueshme ekonomike, në raport me shpikjen e deklaruar në 
patentën e parë.  

5. Gjykata mund të marrë çfarëdo mase që e konsideron si të dobishme për të 
verifikuar ekzistencën e një gjendjeje të tillë.  

6. Në rastin e licencës së detyrueshme sipas paragrafit 4. të këtij neni, pronari i 
patentës së parë ka të drejtë që të marr një licencë reciproke në kushte të 
arsyeshme për të përdorur shpikjen e mbrojtur nga patenta e dytë ose varieteti i 
mbrojtur bimor.  

7. Gjykata mund të jap licencë të detyrueshme nëse shfrytëzimi i shpikjes së mbrojtur 
me patentë është i nevojshëm në situatë të jashtëzakonshme - siguri kombëtare, 
mbrojtja e interesit publik në fushën e shëndetësisë, furnizimit me ushqim, 
mbrojtja dhe përmirësimi mjedisor, interesat specifike komerciale ose kur është e 
nevojshme që të përmirësohet një praktikë që është përcaktuar si kundër 
konkurrencës me procedurë gjyqësore apo administrative.  

8. Licenca e detyrueshme mund të jepet vetëm nëse personi që ka bërë kërkesë në 
gjykatë dëshmon se para kërkesës ka bërë përpjekje për të marrë autorizimin apo 
licencën nga pronari i patentës në afat dhe kushte të arsyeshme të tregut dhe nëse 
përpjekjet e tilla nuk kanë qenë të suksesshme në periudhë të arsyeshme kohore. 
Gjykata mund të marr te drejtat në bazë të këtyre kushteve apo në situatat te 
parapara në paragrafin 7. të këtij neni. Pronari i patentës do të informohet për 
dhënien e licencës së detyrueshme në afatin më të shkurtër kohor.  

 
Neni 37 

Kushtet në të cilat jepet licenca e detyrueshme 
 
1. Licenca e detyrueshme nuk është ekskluzive, fusha dhe kohëzgjatja e përdorimit 

kufizohet ekskluzivisht për qëllimin për të cilin është dhënë.  
2. Licenca e detyrueshme bartet vetëm në punëtorinë e prodhimit gjegjësisht pjesët e 

saj, për të cilën është lejuar shpikja dhe e njëjta është shfrytëzuar.  
3. Licenca e detyrueshme jepet me qëllim të furnizimit të tregut vendor përveç nëse 

është e domosdoshme për të përmirësuar praktikën për të cilën me procedurë 
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gjyqësore ose administrative është përcaktuar se kjo praktikë është në kundërshtim 
me konkurrencën në treg.  

4. Gjykata, me kërkesë nga personi i interesuar, anulon licencën e detyrueshme duke 
përcaktuar mbrojtje adekuate të interesave legjitime personit të licencuar, nëse 
rrethanat që kanë shpie drejt dhënies se licencës së detyrueshme, nuk ekzistojnë 
më dhe nuk ka gjasa që të rishfaqen.  

5. Pronari i patentës ka të drejtë në kompensim, në bazë të vlerës ekonomike të 
licencës.  

6. Licenca e detyrueshme, sipas neni 36 paragrafi 4. i këtij ligji nuk bartet përveç me 
bartjen e patentës së dytë ose varietetit të mbrojtur bimor.  

 
Neni 38 

Licencat e detyrueshme për patentë të produkteve farmaceutike që synohen 
për eksport në vendet që kanë probleme me shëndetin publik 

 
1. Gjykata mund t’i japë çdo personi, në bazë të kërkesës në pajtim me dispozitat e 

këtij ligji, licencë të detyrueshme për patentë ose certifikatë suplementare me 
qëllim prodhimin dhe shitjen e produkteve farmaceutike, kur produktet e tilla janë 
të destinuara për eksport në vendet importuese që kanë probleme të shëndetit 
publik. Kur të vendoset për dhënien e një licence të detyrueshme gjykata merr 
parasysh në mënyrë të veçantë, nevojën për të zbatuar Vendimin e miratuar nga 
Këshilli i Përgjithshëm i OBT-së, të datës 30 gusht 2003 për zbatimin e paragrafit 
6. të Deklaratës së Doha-s për Marrëveshjen e TRIPS dhe Shëndetit Publik - në 
tekstin e mëtejmë: Vendimi i 14 nëntorit 2001.  

2. Produkti farmaceutik i cekur në paragrafin 1. të këtij neni, është çdo produkt i 
industrisë farmaceutike, përfshirë produktet mjekësore për njerëz, që përbëhet nga 
çdo substancë apo kombinim të substancave të destinuara për trajtimin apo 
parandalimin e sëmundjeve tek njerëzit, dhe çdo substancë apo kombinim i 
substancave, të cilat mund t’u jepen qenieve njerëzore me qëllim përmirësimit apo 
modifikimit të funksioneve fiziologjike apo për të bërë një diagnozë mjekësore, duke 
përfshirë përbërësit aktiv dhe mjetet diagnostifikuese jashtë organizmit - ex - vivo.  

3. Vendi importues i cekur në paragrafin 1. të këtij neni do të jetë çdo vend në të cilën 
produkti farmaceutik eksportohet. Vend importues mund të jetë:  
3.1. çdo vend i pa zhvilluar, i paraqitur si i tillë në listën e shteteve të Kombeve 

të Bashkuara;  
3.2. çdo anëtar i OBT-së, përveç vendeve anëtare të pa zhvilluara të cekura në 

nën-paragrafin  
3.3. të këtij paragrafi, i cili e ka njoftuar Këshillin për TRIPS për synimin tij që 

të përdor sistemin e importit duke përdorur këtë sistem në tërësi ose në 
mënyrë të kufizuar;  

3.4. çdo vendi që nuk është anëtar i OBT, por është në listën e vendeve për 
dhënien e ndihmës nga Komiteti i OECD, si vende me të ardhura të ulëta 
dhe ka njoftuar Zyrën për synimin e saj që të përdor sistemin si importues 
në tërësi ose në mënyrë të kufizuar;  

3.5. çdo vend anëtar i OBT-se i cili ka bërë deklaratë se nuk do të përdorë 
sistemin importues, nuk ka të drejtë për importin e tillë.  



 
Ligji Nr. 04/L-029 për patenta 

 977 

4. Vendet importuese të pa zhvilluara apo në zhvillim, të cilat nuk janë anëtarë të 
OBT-së, e të cilat kanë të drejtë sipas paragrafit 3. të këtij neni duhet të plotësojnë 
kërkesat shtesë.  

5. Vendi importues njofton direkt Zyrën në bazë të vendimit.  
6. Vendi importues deklaron në njoftim se do të përdorë sistemin për tejkalimin e 

problemeve të shëndetit publik dhe jo për qëllime industriale apo tregtare dhe 
miraton masat e cekura në paragrafin 4. të vendimit.  

7. Gjykata me kërkesën te bartësit të së drejtës ose nga Zyra, anulon licencën e 
detyrueshme, në qoftë se vendi importues ka dështuar të përmbushë detyrimet e tij 
të cekura në paragrafin 2. të këtij neni.  

 
Neni 39 

Procedura për dhënien e licencës së detyrueshme për patentat e produkteve 
farmaceutike që synohen për eksport në vendet që kanë problem 

me shëndetin publik 
 
1. Kërkesa për dhënien e licencës të detyrueshme për patentat e produkteve 

farmaceutike që synohen për eksport në vendet që kanë probleme me shëndetin 
publik, i parashtrohet gjykatës në pajtim me dispozitat e nenit 35 të këtij ligji, në 
qoftë se në territorin e Kosovës është një patentë ose një certifikatë suplementare, 
efekti i së cilës mbulon veprimtarinë e prodhimit dhe shitjes për qëllime të eksportit.  

2. Kërkesa e parashtruar në gjykatë duhet të përmbaj:  
2.1. informatat në lidhje me kërkesat për licenca të detyrueshme, të paraqitura në 

vende të tjera për të njëjtin produkt, me të dhënat për sasitë përkatëse dhe 
vendet importuese, informatat lidhur me aplikantin për licencën e 
detyrueshme dhe përfaqësuesin e tij nëse ka;  

2.2. emrin kimik të produktit farmaceutik, të cilin ka për qëllim ta prodhojë me 
licencën e detyrueshme;  

2.3. sasinë e produktit farmaceutik, që ka për qëllim të prodhojë me licencën e 
detyrueshme;  

2.4. vendin importues;  
2.5. dëshminë e negociatave paraprake me bartësin e të drejtës së patentës apo 

pronarin e saj në pajtim me dispozitat e paragrafit 5. të këtij neni;  
2.6. dëshminë për kërkesë të veçantë nga përfaqësues i autorizuar i vendit 

importues, apo një organizate jo-qeveritare që posedon autorizim zyrtar të 
një ose më shumë vendeve importuese, organeve tjera të KB-së apo 
organizatave tjera ndërkombëtare shëndetësore që veprojnë me autorizim 
formal të një ose më shumë vendeve importuese, duke përcaktuar sasinë e 
produktit të nevojshëm.  

3. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për dhënie të licencës së detyrueshme, gjykata do të 
verifikojë në veçanti:  
3.1. nëse secili vend importues i cekur në kërkesë, i cili është anëtar i OBT, ka 

bërë një njoftim në OBT në bazë të vendimit, respektivisht çdo vend 
importues i cekur në kërkesë, i cili nuk është anëtarë i OBT, ka bërë njoftim 
tek Zyra në pajtim me dispozitat e këtij neni në lidhje me secilin prej 
produkteve të mbuluara nga aplikimi;  
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3.2. nëse sasia e përcaktuar në kërkesë nuk kalon sasinë e lajmëruar në OBT dhe 
Zyrë nga vendi importues.  

3.3. nëse duke marrë parasysh licencat e tjera të detyrueshme të dhëna në ndonjë 
vend tjetër, sasia e përgjithshme e produktit, e autorizuar që të prodhohet 
për cilindo vend importues nuk tejkalon shumë sasinë e lajmëruar në OBT, 
respektivisht në Zyrë.  

4. Informatat e cekura në paragrafin 3. të këtij neni, do të ofrohen dhe prezantohen në 
kërkesë nga subjekti që kërkon marrjen e licencës së detyrueshme.  

5. Licenca e detyrueshme jepet vetëm nëse kërkuesi dëshmon se ka bërë përpjekje për 
të marrë autorizim nga pronari i patentës për shfrytëzimin e shpikjes së mbrojtur në 
afate dhe kushte të arsyeshme tregtare dhe në qoftë se përpjekjet kanë rezultuar të 
pasuksesshme brenda një afati të arsyeshëm. Kjo dispozitë nuk do të aplikohet në 
situata të jashtëzakonshme kombëtare, rrethanat të tjera të emergjencave ekstreme, 
ose në raste të përdorimit për qëllime publike dhe jo tregtare në pajtim me 
Marrëveshjen e TRIPS.  

 
Neni 40 

Kushtet për dhënien e licencës së detyrueshme për patentat e produkteve 
farmaceutike që synohen për eksport në vendet që kanë problem 

me shëndetin publik 
 
1. Licenca e detyrueshme për patentat e produkteve farmaceutike që synohen për 

eksport në vendet që kanë probleme me shëndetin publik, jepet si licencë jo-
ekskluzive, fusha dhe kohëzgjatja e së cilës përcaktohen me vendimin për dhënien 
e saj dhe do të jetë e kufizuar vetëm për qëllimin e përcaktuar me vendim. Sasia e 
produkteve që prodhohen sipas licencës së tillë nuk duhet të tejkalojë sasinë e 
nevojshme për të plotësuar nevojat e vendit importues, ose vendeve importuese të 
cekura në kërkesë, duke marrë parasysh sasinë e produkteve të prodhuara sipas 
licencës së detyrueshme të dhënë diku tjetër.  

2. Licenca e detyrueshme bartet vetëm në punëtorinë e prodhimit gjegjësisht pjesët e 
saj, për të cilën është lejuar shpikja dhe e njëjta është shfrytëzuar.  

3. Gjykata më vendim specifikon veprimet të cilat aplikuesi ka të drejtë t’i ndërmarr, 
dhe që janë të nevojshme me qëllim të prodhimit të produkteve të destinuara për 
eksport dhe shpërndarjen në vend apo vende të përmendura në kërkesë. Asnjë 
produkt i prodhuar ose i importuar në bazë të licencës së detyrueshme nuk do të 
ofrohet për shitje apo të plasohet në treg në asnjë vend tjetër i cili nuk është 
përmendur në kërkesë, me përjashtim kur një vend importues përfiton vetë nga 
mundësitë sipas vendimit të eksportit për anëtarët e tjerë sipas një marrëveshjeje të 
tregtisë rajonale që kanë probleme e njëjta të shëndetit publik.  

4. Gjykata më vendim urdhëron që produktet me licencë të tillë të shënohen qartë, 
përmes Etiketimit ose shënjimit specifik, të prodhuara me licencë të detyrueshme. 
Produktet e tilla duhet të dallohen nga të zakonshmet përmes paketimit, ngjyrës 
apo formës së veçantë, me kusht që shenjat që e dallojnë nuk kanë ndikim të madh 
në çmim. Në paketim dhe dokumentet shënohet se produkti është prodhuar sipas 
licencës së detyrueshme, duke i dhënë emrin e gjykatës kompetente, numrin e 
dosjes, specifikimin që produkti është i destinuar për eksport dhe shpërndarje në 
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vendin ose vendet importuese. Detajet e karakteristikave të produktit duhet të jenë 
në dispozicion të autoriteteve doganore.  

5. Gjykata më vendim urdhëron që para dërgimit të produktit në vendin importues, i 
licencuari t’ia komunikoj Zyrës adresën e web faqes ku i ka postuar të dhënat e 
mëposhtme:  
5.1. sasitë e produkteve, me të cilat do të furnizohen vendet importuese sipas 

licencës;  
5.2. tiparet dalluese të produktit në fjalë.  

6. Nëse produkti i mbuluar nga licenca e detyrueshme e dhënë në Kosovë, është 
patentuar në shtetin importues të përmendur në kërkesë, produkti do të eksportohet 
vetëm në qoftë se ky vend ka lëshuar një licencë të detyrueshme për importimin, 
shitjen apo shpërndarjen e produktit.  

7. Gjykata më vendim urdhëron aplikuesin për të paguar kompensimin për bartësin e 
të drejtës:  
7.1. në situatat e jashtëzakonshme kombëtare, rrethanave të tjera të emergjencave 

ekstreme apo në raste të përdorimit publik jo-tregtar sipas Marrëveshjes 
TRIPS, kompensimi do të jetë në maksimum prej 4% të çmimit të 
përgjithshëm që duhet të paguhet nga vendi importues ose në emër të tij;  

7.2. në të gjitha rastet e tjera, kompensimi - pagesa - përcaktohet duke marrë 
parasysh vlerën ekonomike të përdorimit të autorizuar në bazë të licencës 
për vendin importues ose të vendeve në fjalë, si dhe rrethanat humanitare 
apo jo-tregtare në lidhje me çështjen e licencës.  

8. Kur vendimi i gjykatës për dhënien e licencës së detyrueshme është bërë 
përfundimtar, gjykata, me kërkesë për ruajtjen e provave të paraqitura nga mbajtësi 
i së drejtës, të kontrollon dokumentacionin e të licencuarit, nëse janë përmbushur 
detyrimet e përcaktuara në vendimin për dhënin e licencës së detyrueshme, në 
veçanti ato që lidhen me destinacionin final të produkteve. Dokumentacioni duhet 
të përmbajë dëshmitë e eksportimit të produkteve, të vërtetuar nga autoritetet 
doganore, si dhe provën e importimit.  

9. Kushtet e licencës nuk përcaktojnë metodën e shpërndarjes në vendin importues.  
 

Neni 41 
Refuzimi i aplikacionit për dhënien e licencës së detyrueshme 

 
Gjykata me vendim refuzon kërkesën për dhënien e licencës së detyrueshme nëse nuk 
janë përmbushur kushtet e përcaktuara në këtë ligj. 
 

Neni 42 
Përfundimi ose modifikimi i licencës së detyrueshme 

 
1. Bartësi i së drejtës ose i licencuari mund të inicioj procedurë në gjykatë, duke kërkuar 

nga gjykata që të ndërpresë vlefshmërinë e licencës së detyrueshme, nëse është 
konstatuar që pala e kundërt ka dështuar të respektoj vendimin për dhënien e licencës 
së përkohshme. Në vendimin e saj gjykata specifikon periudhën kohore në kuadër të së 
cilës, i licencuari do të aranzhoj që çdo produkt që posedon dhe e kontrollin, të ri-
drejtohet me shpenzime të tija, në vendet që kanë nevojë, të cilat janë cekur në nenin 
38 të këtij ligji, përndryshe të tërhiqet në konsultim me bartësi e të drejtës.  
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2. Kur vendi importues njofton se sasia e produktit farmaceutik është e 
pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e tija, i licencuari mund të iniciojnë 
procedurë në gjykatë për një kërkesë tjetër, duke pretenduar modifikimin e 
kushteve të licencës, me qëllim të lejimit të prodhimit dhe eksportimit të sasisë 
shtesë të produktit deri në masën e nevojshme për të plotësuar nevojat e vendit 
importues në fjalë. Në raste të tilla gjykata vepron në procedurë të shpejtë. Nëse 
sasia shtesë e produktit të kërkuara nuk kalon 25% të sasisë së përgjithshme, 
dispozitat e nenit 39 paragrafi 3. të këtij ligji nuk zbatohen.  

 
Neni 43 

Njoftimet 
 
1. Gjykata njofton Këshillin e TRIPS përmes ndërmjetësuesit të Zyrës, më vendimin 

për dhënien e licencës së detyrueshme dhe kushtet e licencës, si dhe për 
ndërprerjen e vlefshmërisë ose modifikimin e saj.  

2. Informatat e dhëna përfshinë në veçanti:  
2.1. emrin dhe adresën e të licencuarit;  
2.2. produktin në fjalë;  
2.3. sasia që do të furnizohet;  
2.4. vendin importues;  
2.5. kohëzgjatjen e licencës;  
2.6. adresën e ueb faqes të cekur në nenin 40, paragrafi 5. të këtij ligji.  

 
Neni 44 

Ndalimi i importimit 
 
1. Ndalohet importimi në Republikën e Kosovës i produkteve të prodhuara në bazë të 

licencës së detyrueshme të lëshuar sipas këtij ligji, për qëllim të vënies në 
qarkullim të lirë të importit të sërishëm, vendosjes nën procedurat suspenzive apo 
vendosjes në zona të lira dhe magazina të lira.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet në rastin e eksportit të sërishëm të produktit 
në vendet importuese të cekura në kërkesë dhe të identifikuara në paketimin dhe 
dokumentacionin përcjellës të produktit, apo vendosjen në një procedurë 
magazinimi tranzitore apo doganore, tranzit, zonë të lirë ose magazinë doganore, 
me qëllim të eksportimit të sërishëm në vendin importues.  

 
Neni 45 

Veprimet e autoriteteve doganore 
 
1. Nëse ka arsye të mjaftueshme për të dyshuar se produktet e prodhuara sipas 

licencës së detyrueshme të dhënë në përputhje me dispozitat e këtij ligji janë duke 
u importuar në Kosovë në kundërshtim me dispozitat e nenit 44 paragrafi 1. të këtij 
ligji, organet kompetente të doganës ndalojnë produktet në fjalë për t’i kontrolluar, 
por jo më shumë se dhjetë (10) ditë pune. Në rrethana të veçanta, autoritetet 
doganore vendosin për zgjatjen e periudhës së ndalimit në maksimum edhe prej 
dhjetë (10) ditë pune. 
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2. Autoriteti doganor informon menjëherë bartësin e së drejtës dhe prodhuesin ose 
eksportuesin e produkteve në fjalë, rreth ndalesave të cekura në paragrafin 1. të 
këtij neni dhe fton atë që të jap informacionet dhe prova për produktet në fjalë.  

3. Në qoftë se në periudhën e ndalimit, autoritetet doganore vërtetojnë se ka shkelje të 
licencës së detyrueshme, në kundërshtim me ndalimin e cekur në nenin 44 
paragrafi 1. të këtij ligji, konfiskon dhe largon produktet nga qarkullimi në 
përputhje me rregullat doganore.  

4. Procedura e ndalimit dhe konfiskimit të mallrave bëhet me shpenzime të 
importuesit, në përputhje me rregullat doganore. Bashkë me importuesin lidhur me 
shpenzimet përgjigjet çdo person tjetër që tenton të bëjë importimin e paligjshëm.  

5. Nëse konstatohet se importi i produkteve të ndaluara në përputhje me dispozitat e 
këtij neni nuk shkelin dispozitat e nenit 44 paragrafi 1. të këtij ligji, autoritetet 
doganore i lejojnë qarkullimin e produkteve në territorin e Republikës së Kosovës, 
me kusht që kjo është në pajtim me rregullat doganore.  

6. Për çdo konfiskim dhe shkatërrim të produkteve, në përputhje me dispozitat e këtij 
neni Autoriteti doganor njofton Zyrën.  

 
Neni 46 

Importimi i sasisë së vogël 
 
Dispozitat e neneve 44 dhe 45 të këtij ligji nuk zbatohen për importin e sasive të vogla 
të produkteve brenda kufijve të caktuar sa i përket lirimit nga detyrimet doganore, që 
gjenden në valixhet personale të udhëtarit të destinuara për përdorim personal dhe jo-
tregtar. 
 

KREU X 
PROCEDURA E DHËNIES SË PATENTËS 

 
Neni 47 

Regjistrat 
 
1. Zyra mban Regjistrin e aplikimeve për patentë, Regjistrin e patentave, Regjistrin e 

certifikatave suplementare dhe Regjistrin e përfaqësuesve të autorizuar.  
2. Përmbajtja e regjistrave të cekura në paragrafin 1. të këtij neni, si dhe mënyra e 

mbajtjes së tyre përcaktohet me akt nënligjor.  
3. Regjistrat nga paragrafi 1. i këtij neni janë publik.  
 

Neni 48 
Taksat 

 
1. Taksat për marrjen dhe mirëmbajtjen e patentës dhe certifikatës suplementare 

paguhen brenda afatit të caktuar me këtë ligj. Shuma dhe llojet e tarifave 
përcaktohen me akt nënligjor.  

2. Në qoftë se taksat përkatëse nuk janë paguar para procedurës së dhënies së 
patentës, aplikimi për patentë do të konsiderohet i tërhequr, ndërsa në rast të 
mospagimit të tarifës për mbajtjen në fuqi të një patente, kjo e fundit do të skadojë.  
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Neni 49 
Aplikimi për patentë 

 
1. Procedura për njohjen e së drejtës së patentës, fillon me dorëzimin e aplikacionit 

në Zyrë. 
2. Mënyra e dorëzimit të aplikacionit për patentë përcaktohet me akt nënligjor.  
3. Aplikacioni dorëzohet në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës, përveç nëse 

parashihet ndryshe me këtë ligj ose një traktat ndërkombëtar detyrues për Kosovën.  
 

Neni 50 
Përmbajtja e aplikacionit 

 
1. Aplikacioni për patentë duhet të përmbaj:  

1.1. kërkesën për njohjen e patentës;  
1.2. përshkrimin e shpikjes;  
1.3. një ose më shumë kërkesa patentore;  
1.4. vizatimet të cilat i referohen përshkrimit të patentës dhe kërkesave 

patentore;  
1.5. abstraktin e shpikjes.  

2. Aplikacioni përmban edhe:  
2.1. autorizimin për përfaqësim nga aplikuesi, nëse aplikacioni është dorëzuar 

nga një përfaqësues;  
2.2. përkthimin në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës i aplikacionit, nëse 

aplikacioni është dorëzuar në gjuhë të huaj, jo më vonë se gjashtë (6) muaj 
nga data e dorëzimit e përcaktuar nga Zyra;  

2.3. dëshmi për pagesën e tarifës për aplikim.  
 

Neni 51 
Data e dorëzimit të aplikacionit 

 
1. Data e dorëzimit të aplikacionit për patentë, do të jetë data në të cilën aplikuesi ka 

paraqitur këto dokumente:  
1.1. cekja eksplicite me të cilën kërkohet njohja e së drejtës së patentës;  
1.2. informacionin që identifikon aplikuesin dhe mundëson kontaktimin me të;  
1.3. përshkrimin e shpikjes, edhe nëse përshkrimi i tillë nuk përputhet me të 

gjitha kërkesat e përcaktuara me këtë ligj dhe me akt nënligjor.  
2. Aplikacioni për patentë për të cilën është përcaktuar data e dorëzimit do të 

regjistrohet në Regjistrin e aplikimeve për patentë që mbahet nga Zyra.  
 

Neni 52 
Certifikata e përparësisë 

 
1. Me kërkesën e aplikuesit, Zyra lëshon certifikatë për të drejtën e përparësisë, e cila 

është fituar në datën e dorëzimit të aplikimit për patentë të përcaktuar në pajtim me 
dispozitat e nenit 51 të këtij ligji. 

2. Kushtet, procedura e lëshimit si dhe përmbajtja e certifikatës sipas paragrafit 1. të 
këtij neni përcaktohen me akt nënligjor. 
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Neni 53 
Bashkimi i shpikjeve 

 
1. Për çdo shpikje paraqitet aplikacion i veçantë për patentë.  
2. Me një aplikacion për patentë mund të kërkohet njohja e patentës edhe për më 

shumë shpikje vetëm në rastet kur ato shpikje janë të lidhur ndërmjet tyre ashtu që 
formojnë një koncept unik të shpikjes dhe me to realizohet uniteti i shpikjes.  

3. Kur një grup shpikjesh është deklaruar në aplikacionin për patentë, kërkesa e 
bashkimit realizohet vetëm kur ekziston një lidhje teknike midis atyre shpikjeve, 
që përfshinë një apo më shumë tipare teknike të njëjta ose korresponduese të 
tipareve speciale. Shprehja "tipare të veçanta teknike" nënkupton ato tipare që 
përcaktojnë kontributin i cili prej shpikjeve të deklaruara i merr si tërësi dhe 
tejkalon njohuritë e mëparshme.  

4. Përcaktimi nëse një grup i shpikjeve është e lidhur në mënyrë që të formojnë një 
koncept të vetëm të përgjithshëm shpikës, bëhet pa marrë parasysh nëse shpikjet 
janë deklaruar në kërkesa të ndara ose si alternativa brenda një kërkesë të vetme.  

 
Neni 54 

Kërkesa për njohjen e patentës 
 
1. Kërkesa për njohjen e patentës dorëzohet në një formular të përpiluar nga Zyra dhe 

duhet të përmbajë:  
1.1. kërkesën për njohjen e patentës;  
1.2. titullin e shpikjes, i cili paraqet në mënyrë të qartë emërtimin teknik të 

shpikjes si dhe të dhënat e paraqitësit të aplikacionit dhe shpikësit.  
2. Në rast se shpikësi nuk dëshiron të përmendet në aplikacion, deklaron me shkrim 

se ai nuk do që të përmendet në aplikacion si shpikës, e cila deklaratë duhet t‘i 
dorëzohet Zyrës jo më vonë se dy (2) muaj nga data paraqitjes së aplikacionit.  

3. Përmbajtja dhe mënyra e hartimit të elementeve të veçanta të aplikacionit për 
patentë dhe dokumentet tjera shtesë përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Neni 55 

Shpalosja e shpikjes 
 
1. Aplikacioni për patentë duhet të shpalos shpikjen në mënyrë të qartë dhe të plotë, 

në mënyrë që ajo të mund të realizohet nga personi që ka njohuri nga ajo fushë.  
2. Nëse një shpikje përfshin përdorimin apo ka të bëjë me materialin biologjik që nuk 

është në dispozicion të publikut dhe i cili nuk mund të përshkruhet në aplikacionin 
për patentë në mënyrë të tillë që të mundësojë që shpikja të realizohet nga personi 
me njohuri në atë fushë, aplikacioni duhet të shoqërohet me prova për efektin se 
mostra e materialit të tillë ka qenë e depozituar në institucionin kompetent jo më 
vonë se në datën e dorëzimit të aplikacionit për patentë.  

3. Si institucion kompetent i cekur në paragrafin 2. të këtij neni konsiderohet një 
institucion që është në përputhje me kushtet e përshkruara nga Traktati i 
Budapestit. 
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Neni 56 
Kërkesat patentore 

 
1. Kërkesat patentore përcaktojnë objektin për të cilin kërkohet mbrojtja. Ato duhet të 

jenë të qarta, të përmbledhura, dhe të mbështetura në përshkrimin e shpikjes.  
2. Kërkesat patentore mund të jenë të pavarura dhe të varura. Kërkesat patentore të 

pavarura përmbajnë karakteristikat e reja dhe thelbësore të shpikjes. Kërkesat 
patentore të varura përmbajnë karakteristikat specifike të shpikjes siç është 
përcaktuar në kërkesën patentore tjetër të varur ose të pavarur.  

 
Neni 57 

Abstrakti 
 
Abstrakti shërben vetëm për qëllime të informatave teknike dhe nuk merret parasysh 
për qëllime tjera, në veçanti për të dëshmuar fushën e mbrojtjes së kërkuar apo në 
zbatim të nenit 11, paragrafi 3. i këtij ligji. 
 

Neni 58 
Ndarja e aplikacionit për patentë 

 
1. Me kërkesë të aplikuesit ose me kërkesën e Zyrës mund të ndahet lënda e aplikimit 

për patentim të cilit i është aprovuar data e dorëzimit të aplikacionit bazë në dy ose 
më shumë aplikacione të ndara dhe për secilin vazhdohet procedura e pavarur.  

2. Lënda e mbrojtjes së aplikimit të ndarë për patentë, nuk lejohet të del jashtë 
përmbajtjes së aplikimit bazë.  

3. Ndarja e aplikimit bazë për patentë është e lejuar deri në marrjen e vendimit mbi 
kërkesën për dhënien e patentës.  

4. Çdo aplikim i ndarë ka të drejtë të fitojë datën e dorëzimit të aplikimit bazë, nëse 
është në pajtim nenin 63 të këtij ligji.  

 
Neni 59 

Ndryshimet në aplikimin për patentë 
 
Aplikacioni për patentë të cilit i është caktuar data e dorëzimit, nuk mund të zgjerohet 
fusha e mbrojtjes për të cilën është aplikuar. 
 

Neni 60 
Regjistrimi i ndryshimeve në regjistra 

 
1. Me kërkesë të palës për regjistrim të ndryshimeve në regjistër, Zyra lëshon vendim 

për regjistrimin në regjistrat të cekur në nenin 47 të këtij ligji, për ndryshimet 
lidhur me të drejtën ose pronarin e të drejtës, të cilat kanë ndodhur pas datës së 
dorëzimit të aplikacionit ose sipas regjistrimit të vendimit për dhënie të patentës. 

2. Ndryshimet e regjistruara të cekura në paragrafin 1. të këtij neni publikohen në 
Buletinin Zyrtar të Zyrës.  

3. Procedura lidhur me regjistrimin e ndryshimeve dhe publikimin e ndryshimeve në 
Buletinin Zyrtar si dhe lartësia e tarifave do të përcaktohet me akt nënligjor  
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Neni 61 
Përmirësimi i gabimeve në dokumente 

 
1. Gabimet formale në dokumentet e dorëzuara në Zyrë, përmirësohen me kërkesë me 

shkrim të paraqitur nga aplikuesi i patentës, gjegjësisht pronari i patentës si dhe me 
anë të njoftimit nga Zyra, kundrejt një tarife sipas nenit 48 të këtij ligji.  

2. Në vendimet e Zyrës, mund të përmirësohen vetëm gabimet gjuhësore dhe teknike.  
 

Neni 62 
Përparësia e aplikimit të mëhershëm 

 
1. Nëse të njëjtën shpikje e kanë bërë dy ose më shumë shpikës pavarësisht nga njëri 

tjetri, përparësi në njohjen e së drejtës së patentës ka aplikuesi, aplikacioni i të cilit 
ka datë të mëhershme të dorëzimit.  

2. Përparësia vlen prej datës së dorëzimit të aplikacionit në Zyrë, përveç në rastet kur 
janë plotësuar kushtet për dhënien e përparësisë sipas nenit 63 të këtij ligji.  

 
Neni 63 

E drejta e përparësisë 
 
1. Çdo person fizik ose juridik, ose trashëgimtari i tij ligjor, i cili në ndonjë shtet 

anëtar që është palë e Konventës së Parisit, ose OBT-së, ka dorëzuar aplikacion të 
rregullt për patentë njihet në Kosovë e drejta e përparësisë në afatin prej 
dymbëdhjetë (12) muajve prej datës së dorëzimit të aplikacionit të parë, me kusht 
që të ketë kërkuar njohjen e së drejtës së përparësisë me qëllim të dorëzimit të 
aplikacionit në Kosovë për të njëjtën shpikje.  

2. Dorëzim i rregullt i aplikacionit të cekur në paragrafin 1. te këtij neni konsiderohet 
aplikacioni, data e dorëzimit, e të cilit është aprovuar në pajtim me ligjet 
kombëtare të shteteve anëtarë të Unionit të Parisit ose anëtarë të OBT-së, në të 
cilin është dorëzuar aplikimi ose në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare të 
lidhura ndërmjet shteteve anëtarë, çfarëdo që të jetë rezultati i aplikacionit.  

3. Aplikacioni i mëvonshëm për patentë që është dorëzuar në të njëjtin ose për të 
njëjtin shtet, konsiderohet si aplikim i parë, për nevoja të përcaktimit të së drejtës 
së përparësisë, në pjesën që ka të bëjë me lëndën e shpikjes së aplikacionit të parë, 
nëse në datën e dorëzimit të aplikacionit të mëvonshëm, aplikacioni i parë që ka 
shërbyer për përcaktimin e të drejtës së përparësisë, është tërhequr, refuzuar ose 
hedhur poshtë para se të jetë bërë e njohur për publikun dhe nuk ka prodhuar 
efekte juridike. Aplikimi i parë për patentë nuk mund të shërbejë më si bazë për 
kërkesë të së drejtës së përparësisë.  

4. Aplikuesi për patentim, i cili ka për qëllim ta shfrytëzojë të drejtën e përparësisë 
nga paragrafi 1. i këtij neni në Kosovë, duhet që në Zyrë të dorëzojë:  
4.1. kërkesën për njohjen e të drejtës së përparësisë që përmban të dhënat 

kryesore për aplikimin e parë, përparësia e të cilit kërkohet, numrin dhe 
datën e dorëzimit të aplikacionit, shtetit anëtar të Unionit të Parisit ose 
anëtar të OBT-së në të cilin është dorëzuar aplikacioni ose për të cilin është 
dorëzuar, më së voni deri dy (2) muaj nga data e dorëzimit të aplikacionit në 
Kosovë, dhe  
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4.2. kopjen e aplikacionit të parë e vërtetuar nga organi kompetent i shtetit 
anëtar të Unionit të Parisit ose anëtar të OBT-së, në të cilin ose për të cilin 
është dorëzuar aplikacioni, më së voni deri në mbarimin e afatit prej 
nëntëdhjetë (90) ditësh prej datës së dorëzimit të kërkesës për dhënien e të 
drejtës së përparësisë, ose katër (4) muaj nga data e dorëzimit të aplikacionit 
në Kosovë, apo gjashtëmbëdhjetë (16) muaj nga data më e hershme e 
kërkesave të së drejtës së përparësisë, varësisht nga ajo se cila prej afateve 
të cekura skadon më herët. 

 
Neni 64 

Kërkesa për të drejtën e shumëfishtë të përparësisë 
 
1. Aplikuesi për patentë mundet, sipas kushteve nga neni 63 i këtij ligji, të kërkojë 

dhënien e të drejtës së shumëfishtë të përparësisë në bazë të disa aplikimeve të 
dorëzuara më herët në një ose më shumë shtete anëtarë të Unionit të Parisit ose 
anëtarë të OBT-së.  

2. Nëse është kërkuar e drejta e shumëfishtë e përparësisë, afati kohor i cili sipas këtij 
ligji fillon nga data e dhënies së përparësisë do të llogaritet prej datës më të 
hershme të përparësisë së shumëfishtë.  

 
Neni 65 

Elementet e shpikjes që kanë të bëjnë me kërkesën patentore 
për të drejtën e përparësisë 

 
1. Nëse kërkohet njohja e një apo të disa të drejtave të përparësisë është vetëm për ato 

elemente të shpikjes të cilat janë të cekura në aplikacionin e parë apo në disa 
aplikacione, përparësia e së cilës është kërkuar.  

2. Nëse elementet e caktuara të shpikjes për të cilat kërkohet përparësia nuk paraqiten 
në kuadër të kërkesave patentore në aplikacionin e parë, e drejta e përparësisë do të 
njihet, me kusht që elementet e aplikacionit të parë mund të vërtetohen nga të 
gjitha pjesët përbërëse të aplikacionit.  

 
Neni 66 

Ndikimi i të drejtës së përparësisë 
 
Data e njohjes së drejtës së përparësisë konsiderohet data e dorëzimit të aplikimit për 
patentë në Zyrë, sipas nenit 11 paragrafët 2. dhe 3. dhe nenit 62 paragrafi 1. të këtij ligji. 
 

Neni 67 
Rivendosja e së drejtës së përparësisë 

 
1. Nëse aplikacioni për patentë me të cilin është kërkuar e drejta e përparësisë nga 

aplikacioni i parë i paraqitur në datën i cili është i mëvonshëm se data në të cilën 
kalon periudha e përparësisë në bazë të nenit 63 paragrafi 1. të këtij ligji, paraqitësi 
i aplikacionit të patentës mund të paraqes kërkesë për rivendosjen e së drejtës së 
përparësisë.  
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2. Kërkesa e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni dorëzohet brenda dy (2) muajve 
nga data e skadimit të periudhës së të drejtës për përparësi.  

3. Zyra miraton kërkesën për rivendosjen e të drejtës së përparësisë, me kusht që 
aplikuesi:  
3.1. të cekë arsyet të cilat vërtetojnë se deri te lëshimi i afatit me të cilin 

pranohet periudha e përparësisë ka ardhur edhe përkundër kujdesit të duhur; 
dhe  

3.2. të paguaj tarifat e përcaktuar me nenin 48 të këtij ligji.  
4. Nëse aplikuesi nuk i plotëson kushtet nga paragrafi 3. i këtij neni, Zyra me vendim 

refuzon kërkesën për rivendosjen e së drejtës së përparësisë.  
5. Kërkesa e cekur në paragrafin 1. të këtij neni nuk mund të paraqitet pasi që 

aplikuesi ka dorëzuar kërkesën për publikimin e aplikimit sipas nenit 75 paragrafit 
2. të këtij ligji, përveç nëse kërkesa e tillë për publikim, është tërhequr para se të 
kenë përfunduar përgatitjet teknike për publikimin e aplikimit. 

 
Neni 68 

Korrigjimi ose plotësimi i kërkesës të së drejtës së përparësisë 
 
1. Aplikuesi për patentë, mund të paraqes kërkesën për korrigjimin ose plotësimin e 

kërkesës për njohjen e së drejtës së përparësisë, brenda afatit kohor prej 
gjashtëmbëdhjetë (16) muajve nga data e së drejtës për përparësi, apo nëse 
korrigjimi ose plotësimi do të shkaktoj ndryshime në datën e përparësisë, 
gjashtëmbëdhjetë (16) muaj nga data e kërkuar për korrigjim apo plotësim të 
përparësisë, nga periudha e mëhershme gjashtëmbëdhjetë (16) mujore, me kusht që 
kërkesa e tillë të jetë paraqitur brenda katër (4) muajve nga data e paraqitjes së 
aplikacionit për patentë.  

2. Për korrigjimin apo plotësimin e kërkesës sipas paragrafit 1. të këtij neni aplikuesi 
paguan tarifën përkatëse. Në rast të mospagimit të tarifës kërkesa konsiderohet se 
nuk është bërë.  

3. Nëse data e përparësisë është ndryshuar për shkak të korrigjimit ose plotësimit të 
kërkesës, afati kohor duhet të llogaritet nga data e përparësisë së ndryshuar.  

4. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk mund të paraqitet pasi që aplikuesi ka 
dorëzuar kërkesën për publikimin e aplikimit sipas nenit 75 paragrafit 2. të këtij 
ligji, përveç nëse kërkesa e tillë për publikim, është tërhequr para se të kenë 
përfunduar përgatitjet teknike për publikimin e aplikimit.  

 
Neni 69 

Përcaktimi i datës së dorëzimit të aplikacionit 
 
1. Zyra me rastin e përcaktimit të datës së dorëzimit të aplikacionit, kontrollon nëse 

janë përmbushur kërkesat sipas nenit 51 të këtij ligji.  
2. Nëse aplikacioni nuk përmban të gjitha elementet e përcaktuara me nenin 51 të 

këtij ligji dhe nuk mund t’i caktohet data e dorëzimit, zyra do të ftoj aplikuesin, që 
të korrigjoj mungesat e cekura në ftesë, në një afat kohor prej dy (2) muajve nga 
data e pranimit të njoftimit.  

3. Nëse aplikuesi nuk i përgjigjet ftesës së zyrës, brenda afatit kohor sipas paragrafit 
2. të këtij neni, aplikacioni për patentë refuzohet me vendim.  
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4. Nëse aplikuesi korrigjon mangësitë në afatin kohor të cekur në paragrafin 2. të 
këtij neni, zyra nxjerr një njoftim me ç’rast data e pranimit të korrigjimeve 
përcaktohet si data e dorëzimit të aplikacionit për patentë dhe regjistron aplikimin 
në regjistrin e aplikimeve për patentë, i cili mbahet nga Zyra.  

 
Neni 70 

Ekzaminimi formal i aplikacionit 
 
1. Pas përcaktimit të datës së dorëzimit të aplikacionit, Zyra do të ekzaminoj:  

1.1. nëse taksa administrative për dorëzim, është paguar sipas nenit 48 të këtij 
ligji;  

1.2. nëse është dorëzuar përkthimi i aplikimit në gjuhët zyrtare të Republikës së 
Kosovës, kur aplikimi është dorëzuar në gjuhë të huaj;  

1.3. nëse përfaqësimi për personat juridik dhe fizik të huaj bëhet përmes 
përfaqësuesve të autorizuar të regjistruar në Regjistër;  

1.4. nëse i përmban të gjitha elementet e përcaktuara me nenin 50 të këtij ligji që 
janë përpiluar në mënyrën e parashikuar dhe bashkëngjitjet e nevojshme të 
parapara me këtë ligj;  

1.5. nëse përmendet shpikësi;  
1.6. nëse është dorëzuar kërkesa e përparësisë sipas nenit 63 paragrafi 4. të këtij 

ligji, kur kërkohet e drejta e përparësisë;  
2. Nëse me ekzaminim vërtetohet se nuk janë përmbushur kërkesat sipas paragrafit 1. 

të këtij neni, Zyra fton aplikuesin që të korrigjoj mangësitë që janë cekur në ftesë, 
brenda afatit kohor prej dy (2) muajve nga data e pranimit të njoftimit.  

3. Me kërkesë të aplikuesit, Zyra mund të zgjas afatin kohor të cekur në paragrafin 2. 
të këtij neni, për një periudhë që e konsideron si të arsyeshme, por jo më shumë se 
tre (3) muaj.  

4. Nëse aplikuesi nuk i përmirëson mangësitë e cekura në paragrafin 1. nën-paragrafi 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. të këtij neni, brenda afatit të caktuar kohor, Zyra nxjerr 
vendimin për refuzimin e aplikacionit për patentë.  

5. Nëse aplikuesi nuk i përgjigjet ftesës së cekur në paragrafin 1. nën-paragrafi 1.6 të 
këtij neni, atëherë Zyra nuk ia njeh të drejtën e përparësisë.  

6. Zyra ka të drejtë t’i kërkojë aplikuesit depozitimin e dokumenteve shtesë të 
nevojshme për ekzaminimin e aplikimit, nëpërmjet një njoftimi me shkrim si dhe 
të caktojë afatin për depozitimin e tyre kur e çmon të nevojshme.  

7. Në përputhje me paragrafin 6. të këtij neni, Zyra merr vendim për njohjen ose jo të 
patentës.  

 
Neni 71 

Ekzaminimi i vizatimeve apo i pjesëve që mungojnë nga përshkrimi 
 
1. Nëse gjatë ekzaminimit Zyra vërteton se mungon një pjesë e përshkrimit apo e 

vizatimit nga aplikacioni, Zyra njofton menjëherë aplikuesin që të plotësoj 
aplikacionin me pjesët e përshkrimit apo vizatimet që mungojnë, brenda dy (2) 
muajve nga pranimi i ftesës.  

2. Nëse pjesa që mungon e përshkrimit ose vizatimet, dorëzohet në Zyrë brenda afatit 
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kohor të caktuar në paragrafin 1. të këtij neni, ajo pjesë e përshkrimit ose ai 
vizatim përfshihet në aplikacion dhe data e dorëzimit do të jetë data në të cilën 
Zyra ka pranuar pjesën e përshkrimit ose vizatimit. Në të kundërtën konsiderohet 
se aplikuesi nuk u referohet pjesëve të përshkrimit apo vizatimeve.  

 
Neni 72 

Ekzaminimi i kërkesës për regjistrimin e patentës 
 
1. Ekzaminimi i kërkesave për regjistrimin e patentës, përcakton nëse aplikacioni 

është në pajtim me kushtet në vijim: 
1.1. nëse lënda e aplikimit është shpikje, që në shikimin e parë mund të duket si 

e tillë e që mbrohet me patentë sipas nenit 7 paragrafi 1. dhe 3., neni 8, 9, 10 
dhe 14 të këtij ligji;  

1.2. nëse aplikimi në shikim të parë është në pajtim me rregullën e bashkimit të 
shpikjeve te përcaktuar në nenin 53 të këtij ligji.  

 
Neni 73 

Refuzimi i aplikacionit 
 
1. Nëse është përcaktuar se aplikacioni për patentë nuk i përmbush të gjitha kushtet 

për regjistrimin e patentës sipas nenit 72 paragrafi 1. të këtij ligji, Zyra njofton 
aplikuesin me shkrim për arsyet për të cilat patenta nuk do njihet dhe e fton atë që 
të komentoj me shkrim për arsyet specifike brenda afatit kohor prej dy (2) muajve 
që nga dita e marrjes së ftesës.  

2. Me kërkesë të aplikuesit Zyra mund te zgjas afatin kohor edhe për dy (2) muaj, 
sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Zyra nxjerr vendim për refuzimin e aplikacionit për patentë, nëse aplikuesi për 
patentë nuk i përgjigjet njoftimit sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Nëse nuk përmbushen kërkesat sipas nenit 72 paragrafi 1. të këtij ligji në një pjesë, 
Zyra me vendim refuzon aplikacionin vetëm për atë pjesë.  

 
Neni 74 

Njohja e së drejtës së patentës 
 
1. Nëse është përcaktuar që aplikacioni për patentë përmbush të gjitha kërkesat sipas 

nenit 70 dhe nenit 72 paragrafi 1. i këtij ligji, Zyra nxjerr vendimin për njohjen e së 
drejtës së patentës dhe e regjistron patentën në Regjistrin e patentave.  

2. Zyra nxjerr vendimin sipas paragrafit 1. të këtij neni pas skadimit të afatit prej 
tetëmbëdhjetë (18) muajve nga data e dorëzimit të aplikacionit, ose nëse kërkohet 
përparësia, nga data me e hershme përparësisë me kusht që tarifat për mirëmbajtjen 
e patentës, vendimit, publikimit, certifikatës dhe specifikacionit të jenë paguar 
sipas nenit 48 të këtij ligji, nga aplikuesi apo brenda dy (2) muajve nga marrja e 
njoftimit të Zyrës.  

3. Patenta e njohur prodhon efekte juridike ndaj palëve të treta nga data e publikimit 
në Buletinin Zyrtar.  

4. Deri sa të nxirret vendimi sipas nenit 79 paragrafi 2. të këtij ligji fusha e mbrojtjes 
përcaktohet sipas përmbajtjes së kërkesave patentore, ashtu siç janë aplikuar.  
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Neni 75 
Publikimi i patentës së regjistruar 

 
1. Zyra publikon patentën pas vendimit për njohjen e të drejtës së patentës sipas nenit 

74 paragrafit 1. të këtij ligji.  
2. Aplikuesi mund të kërkoj që vendimi për njohjen e të drejtës së patentës të 

lëshohet dhe të publikohet edhe para skadimit të afatit kohor sipas nenit 74 
paragrafi 2. të këtij ligji, por jo para nëntëdhjetë (90) ditëve nga data e dorëzimit, 
ose nëse është kërkuar përparësia, nga data e më hershme e përparësisë, me kusht 
që të jenë paguar tarifat shtesë sipas nenit 48 të këtij ligji.  

3. Përmbajtja e publikimit të patentës së regjistruar përcaktohet me akt nënligjor.  
 

Neni 76 
Certifikata e patentës 

 
1. Pronarit të patentës i lëshohet certifikata e patentës pas datës së lëshimit të 

vendimit.  
2. Përmbajta dhe forma e certifikatës sipas paragrafit 1. të këtij neni përcaktohet akt 

me nënligjor.  
 

Neni 77 
Specifikacioni i patentës 

 
1. Pronarit të patentës i lëshohet specifikacioni për patentë pas datës së lëshimit të 

vendimit,.  
2. Përmbajtja dhe forma e specifikacionit për patentë sipas paragrafit 1. të këtij neni 

përcaktohet me akt nënligjor.  
 

Neni 78 
Dorëzimi i dëshmisë për patentën e regjistruar pranë zyrave përkatëse 

 
1. Pronari i patentës i dorëzon Zyrës dëshmi me shkrim që shpikja e patentuar është 

në pajtim me të gjitha kërkesat e cekura në nenet 7, 8, 9,10,11,12 dhe14 të këtij 
ligji, më së voni pas skadimit të vitit të nëntë të afatit të patentës.  

2. Pronari i patentës paguan taksën për lëshimin e vendimit, sipas nenit 48 të këtij 
ligji, kur e dorëzon dëshminë sipas paragrafit 1. të këtij neni, ose brenda dy (2) 
muajve (nga pranimi i njoftimit prej Zyrës.  

3. Dëshmia me shkrim sipas paragrafit 1. të këtij neni, e patentës së dhënë për të 
njëjtën shpikje nga Zyra Evropiane e Patentave, ose nga njëra prej zyrave 
kombëtare që në bazë të Traktatit të Bashkëpunimit për Patenta, ka statusin e 
Autoritet Paraprak Ndërkombëtar Ekzaminues për aplikimet për patenta 
ndërkombëtare, dhe zyrat e tjera me të cilat Zyra ka nënshkruar marrëveshje 
bashkëpunimi në kohën e dorëzimit të dëshmisë sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
dëshmia duhet të jetë e përkthyer në gjuhët zyrtare.  

4. Nëse procedura e njohjes së patentës në njërën nga zyrat përkatëse nuk është 
përfunduar ende, aplikuesi njofton Zyrën në përputhje me afatin kohor, të paraparë 
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sipas paragrafit 1. të këtij neni dhe Zyra mund të zgjas afatin kohor më së shumti 
deri ne nëntëdhjetë (90) ditë pas përfundimit të procedurës së ekzaminimit 
substancial në zyrën përkatëse. Nëse dëshmia nuk dorëzohet në afatin e caktuar 
zbatohen dispozita e paragrafit 1. të nenit 80 të këtij ligji.  

 
Neni 79 

Vendimet pas dorëzimit të dëshmisë 
 
1. Nëse pronari i patentës nuk e dorëzon dëshminë sipas paragrafi 1. të nenit 78 të 

këtij ligji, patenta përfundon në datën e përfundimit të vitit të dhjetë të patentës.  
2. Nëse në bazë të dëshmisë së dorëzuar Zyra gjen se shpikja:  

2.1. përmbush tërësisht kërkesat për patentueshmërisë sipas nenit 78 paragrafi 1. 
i këtij ligji, Zyra nxjerr vendim ku deklaron se shpikja e patentuar përmbush 
kërkesat për patentueshmëri;  

2.2. përmbush vetëm pjesërisht kushtet për patentueshmëri sipas nenit 78 të 
paragrafit 1. të këtij ligji, Zyra nxjerr vendim ku deklaron që shpikja e 
patentuar i përmbushë kërkesat për patentueshmëri vetëm pjesërisht dhe 
ndryshon kërkesën për njohjen e patentës përkatësisht ri - lëshon 
specifikacionin për patentë pas pagesës së taksës sipas nenit 48 të këtij ligji.  

3. Nëse Zyra vlerëson se shpikja nuk përmbushë kushtet për patentueshmëri sipas 
nenit 78, paragrafi 1. i këtij ligji, nxjerrë vendim duke deklaruar që patenta dhe 
aplikacioni për patentë nuk kanë pasur efekt.  

4. Zyra njofton pronarin e patentës për vendimet sipas paragrafëve 2. dhe 3. të këtij 
neni dhe e njofton atë që të dorëzoj një koment të shkruar brenda dy (2) muajve 
nga dita e pranimit të njoftimit.  

5. Nëse pronari i patentës nuk i përgjigjët njoftimit brenda afatit kohor sipas 
paragrafit 4. të këtij neni, Zyra nxjerr vendim ku deklaron se patenta dhe 
aplikacioni nuk kanë pasur efektet.  

6. Në bazë të dëshmisë së dorëzuar me shkrim, aty ky Zyra konsideron që patenta e 
dhënë nuk përmbush kërkesat sipas nenit 53 të këtij ligji pronari i patentës do të 
ndaj patentën në një ose më shumë patenta, duke ruajtur datën e dorëzimit të 
aplikacionit fillestar ose datën e përparësisë nëse është kërkuar e drejta për 
përparësi, me kusht që janë paguar tarifat e përcaktuara.  

7. Shkresa relevante nga vendimi i cekur në këtë nen, publikohet në Buletinin Zyrtar, 
siç është përcaktuar me akt nënligjor.  

 
Neni 80 

Rivendosja e sërishme e të drejtave 
 
1. Nëse aplikuesi ose pronari i patentës nuk ka vepruar brenda afatit kohor, të 

përcaktuar me këtë ligj ose akt nënligjor, në lidhje me përmbushjen e obligimeve 
në afat ndaj Zyrës, rezultat i së cilës është humbja e të drejtës së fituar përmes 
aplikacionit për patentë ose patentës, mund të paraqes kërkesë për rivendosjen e së 
drejtës për njohjen së patentës.  

2. Zyra aprovon kërkesën për rivendosjen e së drejtës për njohjen e patentës me 
vendim, me kusht që aplikuesi:  
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2.1. të paraqet kërkesën për rivendosje e të drejtës dhe të paguaj tarifën sipas 
nenit 49 të këtij ligji;  

2.2. të tregojë bazat në të cilën bazohet kërkesa dhe vendos faktet në të cilat 
mbështet ajo;  

2.3. kompleton veprimet e lëna jashtë brenda afatit të caktuar kohor.  
3. Kërkesa për rivendosjen e të drejtave mund të dorëzohet brenda tre (3) muajve, 

duke llogaritur prej datës kur pushon së ekzistuari arsyeja e mos përmbushjes, dhe 
nëse aplikuesi është vënë në dijeni për këtë mos përmbushje në afat të mëvonshëm, 
llogaritja bëhet prej ditës kur ka marrë dijeni për këtë.  

4. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk dorëzohet pas skadimit të një (1) viti 
nga data e dështimit për të përmbushur afatit kohor.  

5. Para vendimit të refuzimit të plotë ose të pjesërishëm, Zyra duhet të njoftoj 
paraqitësin e kërkesës për rivendosjen e të drejtave për arsyet për të cilat do të 
refuzoj kërkesën tërësish ose pjesërisht, dhe e njofton paraqitësin të deklarohet 
lidhur me njoftimin në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e marrjes së 
njoftimit.  

6. Kërkesa për rivendosjen e të drejtave nuk mund te dorëzohet në rast të mos 
përmbushjes së veprimeve të mëposhtme:  
6.1. paraqitjen e kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni;  
6.2. paraqitjen e kërkesës për vazhdimin e afatit;  
6.3. pagesën e tarifës administrative dhe pagesën e tarifës për mirëmbajtjen e 

patentës,  
6.4. paraqitjen e kërkesës të referuar në nenet 63, 67 dhe 68 të këtij ligji:  
6.5. paraqitjen e kërkesës të referuara në nenin 81 të këtij ligji;  
6.6. të gjitha aktet në procedurat para Zyrës, që përfshijnë disa palë.  

7. Përmbajtja e kërkesës, kushtet dhe procedura lidhur me kërkesën sipas paragrafit 1. 
të këtij neni, dhe publikimin e të dhënave lidhur me rivendosjen e drejtë 
përcaktohet me akt nënligjor.  

8. Çdo person që me mirëbesim ka përdorur ose ka bërë përgatitje efektive e serioze 
për përdorimin e një shpikjeje e cila është subjekt i një patentë të dhënë në 
periudhën ndërmjet humbjes e të drejtave sipas paragrafit 1. të këtij neni dhe 
publikimit në Buletinin Zyrtar të rivendosjes së këtyre të drejtave të përmendura, 
mund të vazhdojë pa kompensim të dëmeve përdorimin e tillë në rrjedhën e 
biznesit të tij ose për nevojat e tyre. 

 
Neni 81 

Vazhdimi i procedurës 
 
1. Nëse aplikuesi ose pronari i një patente nuk ka përmbushur obligimet para Zyrës 

në afatin kohor dhe dështimi është pasojë e drejtpërdrejtë që shkakton humbje të të 
drejtave të dhëna nga kërkesa për patentë ose nga patenta, ai mund të paraqesë një 
kërkesë për vazhdimin e procedurës në lidhje me aplikimin për patentë ose 
patentën. 

2. Zyra aprovon kërkesën për vazhdimin e procedurës, me kusht që aplikuesi: 
2.1. të paraqes kërkesë për vazhdimin e procedurës dhe përmbush të gjitha 

veprimet e pa kryera brenda afatit të caktuar; dhe  
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2.2. paguan tarifën sipas nenit 48 të këtij ligji.  
3. Kërkesa për vazhdimin e procedurës mund të dorëzohet dy (2) muajve nga data në 

të cilën personi u njoftua me pasojat juridike të referuara në paragrafin 1. të këtij 
neni.  

4. Në qoftë se nuk janë kryer obligimet brenda afatit të referuar në paragrafin 3. të 
këtij neni, apo nuk janë paguar tarifat sipas nenit 48 të këtij ligji, konsiderohet se 
kërkesa për vazhdimin e procedurës nuk është paraqitur si dorëzues dhe për këtë 
lëshohet vendim nga Zyra. 

5. Kërkesa për vazhdimin e procedurës nuk do të pranohet, nëse aplikuesi nuk ka 
përmbushur obligimet e mëposhtme:  
5.1. paraqitjen e kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni;  
5.2. paraqitjen e kërkesës për vazhdimin e afatit;  
5.3. pagesën e tarifës administrative dhe pagesën e tarifës për mirëmbajtjen e 

patentës,  
5.4. paraqitjen e kërkesës të referuar në nenet 63, 67 dhe 68 të këtij ligji:  
5.5. paraqitjen e kërkesës të cekur në nenin 81 të këtij ligji;  
5.6. të gjitha aktet në procedurat para Zyrës, që përfshijnë disa palë.  

6. Nëse Zyra aprovon kërkesën e cekur në paragrafin 1. të këtij neni, do të zbatohen 
dispozitat e përcaktuara në nenin 80 paragrafi 7. të këtij ligji.  

 
KREU XI 

KOHËZGJATJA, MIRËMBAJTJA DHE NDËRPRERJA 
E SË DREJTËS SË PATENTËS 

 
Neni 82 

Kohëzgjatja e mbrojtjes 
 
Afati i patentës është njëzet (20) vite nga data e dorëzimit të aplikacionit. 
 

Neni 83 
Mirëmbajtja dhe ndërprerja e patentës 

 
1. Mirëmbajtja e të drejtave të dhëna nga patenta do t'i nënshtrohet pagesës së 

tarifave vjetore në mënyrë të përcaktuar me akt nënligjor.  
2. Tarifa vjetore e cekur në paragrafin 1. të këtij neni paguhet prej vitit të tretë dhe 

çdo vit vijues, e llogaritet nga data e paraqitjes së aplikacionit.  
3. Nëse pronari i patentës nuk paguan tarifat e cekura ne paragrafin 1. të këtij neni, ai 

mund të paguaj ato në afatin shtesë prej gjashtë (6) muajsh, me kusht që ai të 
paguan tarifën shtesë.  

4. Nëse pronari i patentës nuk paguan tarifën e paraparë për mirëmbajtje të patentës, 
vlefshmëria e patentës përfundon ditën e parë pas skadimit të afatit të paraparë për 
pagesë të cekur në paragrafin 1. të këtij neni.  

5. Tarifat për mirëmbajtjen e patentës mund te paguhet nga çdo përfaqësues i 
regjistruar ne Regjistrin e Zyrës.  
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KREU XII 
CERTIFIKATA SUPLEMENTARE PËR MBORJTJEN E PRODUKTEVE 

FARMACEUTIKE DHE PRODUKTEVE BIMORE 
 

Neni 84 
Kuptimi i shprehjeve 

 
1. Shprehjet e përdorura në lidhje me certifikatat suplementare kanë këto kuptime:  

1.1. produkt mjekësor - çdo substancë apo kombinim të substancave të 
destinuara për trajtimin apo parandalimin e sëmundjeve tek qeniet njerëzore, 
shtazët, dhe çdo substancë apo kombinim i substancave, të cilat mund t’u 
jepen qenieve njerëzore apo kafshëve me qëllim të rivendosjes, korrigjimit 
ose modifikimit të funksionit fiziologjik të tyre, ose për të bërë një diagnozë 
mjekësore;  

1.2. produkt - substanca aktive ose kombinimin e përbërësve aktivë të një 
produkti mjekësorë;  

1.3. patenta bazë - patenta e caktuar nga pronari i saj për ndjekjen e procedurës 
për dhënien e certifikatës Suplementare, për të mbrojtur produktin si të tillë, 
siç përcaktohet në nën-paragrafin  

1.4. të këtij paragrafi, apo procesin për të përfituar një produkt apo aplikimin e 
një produktit;  

1.5. autorizimi i parë për vendosje në treg - autorizimi i parë për të vendosur në 
treg një produkt si produkt mjekësor i destinuar për njerëzit apo kafshët në 
Republikën e Kosovës apo në Bashkimin Evropian;  

1.6. aplikimi për zgjatje të afatit - aplikimi për zgjatje të afatit të certifikatës 
sipas nenit 13 (3) dhe nenit 36 të Rregullores (EC) Nr 1901/2006 të 
Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 12 dhjetor 2006 për produktet 
mjekësore për përdorim në pediatri.  

2. Termat e përdorur për certifikata suplementare të dhëna për produktet për 
mbrojtjen e bimëve - në tekstin e mëtejmë certifikata - kanë këto kuptime:  
2.1. produkt për mbrojtjen e bimëve - nënkupton substancën aktive ose një 

përgatitje që përmban një ose më shumë substanca aktive, të vënë në 
dispozicion te shfrytëzuesit dhe të destinuar për të:  
2.1.1. mbrojtur bimët ose produktet bimore nga organizmat e dëmshëm 

ose për parandalimin e veprimit të organizmave të tillë, për aq sa 
substanca ose përgatitjet nuk janë të përcaktuar ndryshe;  

2.1.2. ndikuar në proceset jetësore të bimëve, përveç si një lëndë ushqyese 
(p.sh. rregullator për rritje të bimëve);  

2.1.3. ruajtur produktet bimore, për aq sa substanca ose produkte të tilla 
nuk i nënshtrohen dispozitave të veçanta mbi mjetet për ruajtje;  

2.1.4. shkatërrojë bimët e padëshiruara ose pjesët e bimëve, të kontrollojnë 
ose parandalojnë rritjen e padëshirueshme e bimëve.  

2.2. substancë - elementi kimik ose komponimet e tij, qoftë nëse ato ndodhin 
natyrshëm, ose me prodhim, përfshirë çdo papastërti në mënyrë të 
pashmangshme që rezulton nga procesi i prodhimit;  

2.3. substanca aktive – substanca ose mikroorganizmi, duke përfshirë edhe 
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viruset, që ka veprime të veçanta ose të përgjithshme ndaj organizmave të 
dëmshëm, në bimë, pjesë të bimëve ose produkteve.  

2.4. përgatitje - përzierja apo tretësira e përbërë nga dy ose më shumë substanca, 
prej të cilave të paktën njëra është substancë aktive, të destinuara për 
përdorim si produkt për mbrojtjen e bimëve;  

2.5. bimë - bima e gjallë dhe pjesa e bimës së gjallë, përfshirë edhe frutat e 
freskëta dhe farat;  

2.6. produkt bimore - produkti në gjendje të papërpunuar ose që ka pësuar vetëm 
përgatitje të thjeshta si bluarje, tharje ose ndrydhje, që rrjedhin nga bimët, 
por duke përjashtuar vetë bimët siç përcaktohet në nën-paragrafin 2.5 të 
këtij paragrafi;  

2.7. organizmat e dëmshëm – dëmtuesi i bimëve ose produkteve bimore që i 
përkasin botës bimore dhe shtazore siç janë viruset, bakteriet dhe 
mikroplazmat dhe patogjenët e tjerë;  

2.8. produkt - substanca aktive siç përcaktohet në nën-paragrafin 2.3 të këtij 
paragrafi, apo kombinimin e substancave aktive të një produkti për 
mbrojtjen e bimëve;  

2.9. patentë bazë - patenta e që mbron një produkt si të tillë, preparatin, procesin 
për të përftuar produktin ose aplikimin e një produkti i cili caktohet nga 
pronari i tij për procedurën e dhënies së certifikatës suplementare;  

2.10. autorizimi i parë për të vendosur në treg - autorizimi i parë për vendosjen e 
produkteve si produkte për mbrojtjen e bimëve në treg në Republikë apo në 
Bashkimin Evropian.  

 
Neni 85 

Kohëzgjatja e certifikatës 
 
1. Certifikata jepet në përputhje me dispozitat e këtij ligji në rastet kur një patentë 

bazë është dhënë për një produkt i cili është pjesë përbërëse e një produkti 
medicinal i destinuar për njerëzit apo kafshët, ose për një produkt për mbrojtjen e 
bimëve, për t’u vendosur në treg i cili kërkon autorizimin paraprak nga organi 
shtetëror kompetent.  

2. Certifikata hynë në fuqi menjëherë pas skadimit të afatit ligjor të patentës bazë.  
3. Të drejtat e fituara me certifikatë vazhdojnë për një periudhë të barabartë me kohën 

e kaluar në mes të datës së dorëzimit së aplikimit për një patentë bazë dhe datës së 
autorizimit të parë në vendin e produktit të mbrojtura nga një patentë të tillë në 
treg, të reduktuar në një periudhë prej pesë (5) vjetësh.  

4. Kohëzgjatja e Certifikatës nuk mund të kalojë mbi pesë (5) vjet nga data në të cilën 
ajo hyn në fuqi.  

5. Periudha e përcaktuar në paragrafët 3. dhe 4. të këtij neni zgjatet për gjashtë (6) 
muaj për rastet në të cilat zbatohet neni 36 i Rregullores (EC) Nr 1901/2006. Në 
këtë rast kohëzgjatja e periudhës së përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni mund 
të zgjatet vetëm një herë.  

6. Kohëzgjatja e certifikatës përcaktohet me vendim të lëshuar nga Zyra.  
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Neni 86 
Kushtet për marrjen e certifikatës 

 
1. Certifikata jepet me kërkesë të pronarit të patentës bazë, në datën e dorëzimit të 

aplikimit për certifikatë, me kusht që të jenë përmbushur kushtet në vijim: 
1.1. që produkti mbrohet nga patenta bazë në fuqi;  
1.2. që autorizimi është dhënë në pajtueshmëri me rregulloret specifike, i cili 

është ende në fuqi për vendosjen e produktit në treg, si produkt mjekësor i 
destinuar për njerëz ose kafshë, respektivisht produkt për mbrojtjen bimore;  

1.3. që produkti nuk ka qenë më parë subjekt i certifikatës;  
1.4. që autorizimi sipas nën-paragrafit 1.2. të këtij paragrafi është autorizimi i 

parë për të vendosur në treg një produkt si produkt mjekësor i destinuar për 
njerëzit ose kafshët, respektivisht produkt për mbrojtjen e bimëve.  

 
Neni 87 

Aplikimi për certifikatë 
 
1. Aplikacioni për certifikatë dorëzohet në Zyrë, brenda gjashtë (6) muajve nga data e 

dhënies së autorizimit, sipas nenit 86 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. të këtij ligji 
dhe nëse autorizimi është dhënë para dhënies së patentës bazë, brenda gjashtë (6) 
muajve nga data e lëshimit të vendimit sipas nenit 80 paragrafit 2. të këtij ligji.  

2. Aplikacioni për kohëzgjatjen e afatit të përmendur në paragrafin 5. të nenit 85 të 
këtij ligji mund të bëhet kur parashtrohet aplikacioni për certifikatë ose kur 
aplikacioni për certifikatë është ende i pa zgjidhur dhe plotësohen kushtet e 
përcaktuara në paragrafin 4. apo paragrafin 5. të nenit 88 aplikacioni për 
kohëzgjatje të afatit të certifikatës së dhënë mund të parashtrohet jo më vonë se dy 
(2) vite para mbarimit të afatit të certifikatës.  

 
Neni 88 

Përmbajtja e aplikacionit për certifikatë 
 
1. Aplikacioni për certifikatë përveç kërkesën për dhënien e certifikatës përmban në 

veçanti:  
1.1. emrin dhe adresën e aplikuesit;  
1.2. emrin dhe adresën e përfaqësuesit të autorizuar, nëse ka të tillë;  
1.3. numrin e patentës bazë dhe titullin e shpikjes;  
1.4. numrin dhe datën e autorizimit të parë për të vendosur produktin në treg, ose 

të ceket se numri dhe data e autorizimit të parë, nëse autorizimi ashtu siç 
është dorëzuar nuk është autorizimi i parë për të vendosur produktin në treg;  

1.5. kopjen e autorizimit për të vendosur produktin në treg, në të cilin 
identifikohet produkti dhe i cili përmban në veçanti numrin, datën e 
autorizimit dhe përmbledhjen e karakteristikave të produktit të lëshuar nga 
autoriteti kompetent në procedurat e përcaktuara me akte nënligjore;  

1.6. dëshminë që tregon identitetin e produktit, përmbajtjen e procedurës së 
autorizimit dhe buletinin në të cilin është publikuar e dhëna lidhur me 
autorizimin, nëse autorizimi sipas nën-paragrafit 1.2. të këtij paragrafi nuk 
është autorizimi i parë për të vendosur produktin në treg;  
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1.7. dëshminë për pagesën e tarifës për dhënie të certifikatës si dhe për zgjatje të 
afatit të certifikatës.  

2. Nëse aplikuesi për certifikatë është pronar i më shumë se një patente të të njëjtit 
produkt, atij i jepet vetëm një certifikatë për atë produkt.  

3. Nëse dy ose më shumë aplikime kanë të bëjnë me të njëjtin produkt dhe burojnë 
nga dy apo më shumë pronarë të patentave të ndryshme, secilit pronar mund t’i 
jepet nga një certifikatë për këtë produkt.  

4. Kur në aplikacionin për certifikatë përfshihet kërkesa për zgjatje të afatit:  
4.1. kërkohet kopja e deklaratës në të cilën tregohet pajtueshmëria me planin e 

kompletuar të kërkimeve pediatrike siç është cekur në nenin 36 (1) të 
Rregullores (EC) Nr.1901/2006;  

4.2. përveç kopjes së autorizimit për të vendosur produktin në treg mund të 
kërkohet edhe dëshmia e posedimit të autorizimit e të gjitha shteteve anëtare 
për të vendosur produktin në tregun.  

5. Kur aplikacioni për certifikatë është në fazën e ekzaminimit, kërkesa për 
kohëzgjatje të afatit sipas paragrafit 2. të nenit 87 të këtij ligji duhet të përmbaj 
kushtet e cekura në paragrafin 4. të këtij neni.  

6. Kërkesa për kohëzgjatjen e afatit të certifikatës së dhënë duhet të përmbajë kushtet 
e cekura në paragrafin 4. të këtij neni dhe kopjen e certifikatës.  

7. Kërkesat e cekura në paragrafin 1. te këtij neni përcaktohen me akt nënligjor.  
 

Neni 89 
Ekzaminimi formal 

 
1. Zyra kryen ekzaminim formal në momentin e dorëzimit të aplikimit për certifikatë.  
2. Me ekzaminim formal konstatohet nëse:  

2.1. aplikimi është dorëzuar në formën e duhur dhe nëse përmban të gjithë 
treguesit sipas paragrafit 1. nenit 88 të këtij ligji;  

2.2. është bërë pagesa e tarifës sipas paragrafit 1. nën-paragrafit 1.7. të nenit 88 
të këtij ligji.  

2.3. aplikimi është dorëzuar brenda periudhës së paraparë me nenin 87 të këtij 
ligji;  

2.4. aplikimi shoqërohet me dëshminë e cekur në paragrafin 1. nën-paragrafët 
1.4, 1.5, 1.6 dhe paragrafi 4. të nenit 88, të këtij ligji;  

2.5. patenta bazë ka qenë në fuqi në kohën e dorëzimit të aplikacionit për 
certifikatë.  

3. Nëse aplikimi për certifikatë nuk përmban elementet e cekura në paragrafin 2. të 
këtij neni, zyra njofton aplikuesin që të korrigjoj mangësitë brenda periudhës 
tridhjetë (30) ditëve nga pranimi i njoftimit.  

4. Nëse aplikuesi nuk korrigjon mangësitë e cekura ne njoftim, brenda afatit të 
përcaktuar kohor, Zyra do të nxjerr vendimin për refuzimin e aplikimit për 
certifikatë.  

5. Nëse aplikuesi plotëson mangësitë brenda afatit sipas paragrafit 2. të këtij neni, 
Zyra vazhdon procedurën.  

6. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për kërkesat për kohëzgjatjen e afatit.  
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Neni 90 
Procedura e ekzaminimit substancial 

 
1. Zyra me ekzaminim substancial shqyrton nëse:  

1.1. kushtet për marrjen e certifikatës të cekura në nenin 86 të këtij ligji janë 
përmbushur në datën e dorëzimit të kërkesës;  

1.2. produkti për të cilin aplikohet për certifikatë është i mbrojtur nga patenta 
bazë;  

1.3. autorizimi për vendosjen e produktit në treg është dhënë në mënyrën siç 
është përcaktuar me rregullore të veçantë;  

1.4. produkti tashmë është lëndë e certifikatës.  
2. Nëse Zyra konstaton se janë plotësuar kushtet e parapara lëshon vendimin për 

dhënien e certifikatës.  
3. Nëse, Zyra konstaton se nuk janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara, refuzon 

kërkesën për certifikatën me vendim.  
4. Paragrafët 1. deri 3. të këtij neni zbatohen edhe për aplikacionet e kohëzgjatjes së 

afatit.  
 

Neni 91 
Përmbajtja e certifikatës 

 
1. Certifikata përmban:  

1.1. emrin, adresën e bartësit të certifikatës;  
1.2. numrin e patentës bazë;  
1.3. titullin e shpikjes;  
1.4. numrin dhe datën e autorizimit për të vendosur produktin në treg, emrin e 

produktit të identifikuar në autorizim;  
1.5. numrin dhe datën e autorizimit të parë për të vendosur produktin në treg, 

sipas nevojës, bazuar në dispozitat e nenit 88 paragrafit 1. nën-paragrafit 
1.5. të këtij ligji;  

1.6. kohëzgjatjen e certifikatës.  
 

Neni 92 
Regjistrimi i të dhënave në regjistër 

 
Të dhënat nga certifikata regjistrohen në Regjistrin e Zyrës të cilat përcaktohen me akt 
nënligjor. 
 

Neni 93 
Lënda dhe efekti i mbrojtjes 

 
1. Brenda kufijve të mbrojtjes së dhënë nga patenta bazë, mbrojtja e dhënë me 

certifikatë ka efekt vetëm për produktin e mbuluar nga autorizimi për vendosjen e 
tij në treg.  

2. Certifikata i njehet pronarit të patentës bazë ose pasardhësit të tij të drejtat dhe 
obligimet të njëjta nga patenta bazë.  
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Neni 94 
Publikimi 

 
Zyra publikon të dhënat e kërkesës për certifikatë, vendimin për dhënien ose refuzimin 
e certifikatës dhe përfundimin e saj të cilat përcaktohen me akt nënligjor. 
 

Neni 95 
Vlefshmëria e certifikatës 

 
1. Certifikata vlen për periudhën për të cilën është dhënë.  
2. Certifikata do të përfundoj para skadimit të periudhës për të cilën është dhënë nëse:  

2.1. mbajtësi i certifikatës dorëzon deklaratë me shkrim në Zyrë, që heq dorë nga 
certifikata e cila miratohet menjëherë;  

2.2. tarifa vjetore për mirëmbajtjen e së cilës nuk është paguar në afatin e 
caktuar kohor;  

2.3. produkti për të cilën është dhënë certifikata nuk është më në treg si rezultat i 
tërheqjes së autorizimit për ta plasuar atë në treg në pajtim me rregullat 
kombëtare.  

3. Zyra vendos për skadimin e certifikatës sipas detyrës zyrtare, ose me kërkesën e 
personit të interesuar.  

 
Neni 96 

Shpallja e pavlefshmërisë së certifikatës suplementare 
 
1. Certifikata shpallet e pavlefshme dhe të anulohet nëse:  

1.1. është dhënë kundër dispozitave të këtij ligji;  
1.2. patenta bazë ka skaduar sipas dispozitave të neneve 98, 100, dhe 106 të këtij ligji;  
1.3. patenta bazë është shpallur e pavlefshme apo është anuluar tërësisht ose 

pjesërisht, me ç’rast produkti për të cilën është dhënë certifikata, nuk do të 
mbrohet më tutje nga kërkesa e patentës bazë apo nëse ka përfunduar afati i 
vlefshmërisë së patentës.  

2. Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me procedurën lidhur me kërkesën për 
shpalljen pavlefshmërisë së patentës, zbatohen edhe për procedurën për shpalljen e 
anulimit të certifikatës.  

 
KREU XIII 

PUSHIMI I EFEKTIT TË PATENTËS 
 

Neni 97 
Pushimi i efekteve 

 
1. Patenta e dhënë pushon së qeni në fuqi:  

1.1. me skadimin e afatit për mbrojtje sipas nenit 82 të këtij ligji;  
1.2. për shkak të mos-pagesës së tarifës vjetore të mirëmbajtjes;  
1.3. në bazë të dorëzimit apo heqjes dorë;  
1.4. në bazë të shpalljes së pavlefshmërisë.  

2. Përfundimi i efekteve të patentës regjistrohet në regjistër dhe publikohet.  
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Neni 98 
Mospagesa e tarifës vjetore të mirëmbajtjes 

 
Nëse aplikuesi për patentë ose pronari i patentës nuk paguan tarifat për mirëmbajtjen 
vjetore të të drejtave të patentës sipas nenit 83 të këtij ligji, patenta përfundon ditën e 
skadimit të afatit të pagesës. 
 

Neni 99 
Dorëzimi i patentës 

 
1. Pronari i patentës mund të dorëzojë patentën tërësisht ose pjesërisht, me deklaratë 

me shkrim. Deklarimi i dorëzimit hyn në fuqi ditën e nesërme pas ditës që i 
komunikohet Zyrës.  

2. Pronari i patentës nuk mund të dorëzoj patentën pa pëlqimin me shkrim të 
personave të tretë nëse ata kanë të regjistruar në regjistër ndonjë të drejtë mbi 
patentën.  

3. Dorëzimi i patentës, regjistrohet në regjistër dhe publikohet në Buletinin Zyrtar.  
 

Neni 100 
Vdekja ose paaftësia ligjore e bartësit të së drejtës 

 
1. Patenta skadon në ditën e vdekjes së pronarit, respektivisht në ditën e humbjes së 

subjektivitetit juridik të personit juridik përpos nëse i bartet trashëgimtarit apo 
pasardhësit ligjor.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet edhe për aplikimet për patentë.  
 

KREU XIV 
DEKLARATA E PAVLEFSHMËRISË SË PATENTËS 

 
Neni 101 

Aplikimi për deklarimin e pavlefshmërisë 
 
1. Procedura lidhur me shpalljen e pavlefshmërisë të patentës, iniciohet nga paraqitja 

e kërkesës pranë Zyrës.  
2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni përmban:  

2.1. të dhënat lidhur me paraqitësin e aplikacionit,  
2.2. numri i patentës kundër të cilit është dorëzuar aplikacioni, emrin e pronarit 

të patentës dhe titullin e shpikjes,  
2.3. deklarata e shkallës në të cilën patenta është propozuar të jetë pavlefshme 

dhe bazat mbi të cilat bazohet propozimi, si dhe cekja e fakteve dhe provave 
të paraqitura në mbështetje të këtyre bazave;  

2.4. të dhënat lidhur me përfaqësuesin e autorizuar të patentave në qoftë se 
aplikacioni është dorëzuar nëpërmjet përfaqësuesit.  

2.5. dëshminë për pagesën e tarifave administrative për aplikacionin për 
shpalljen e pavlefshmërisë, ashtu siç ceket në nenin 48 të këtij ligji.  
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Neni 102 
Arsyet për deklarimin e pavlefshmërisë 

 
1. Patentë shpallet e pavlefshëm nëse është dhënë:  

1.1. për një lëndë që nuk është e patentueshme brenda përkufizimit të neneve 7 
deri 14 të këtij ligji;  

1.2. për një shpikje e cila nuk është paraqitur në mënyrë mjaft të qartë dhe të 
plotë që do të mund të kryhet nga një person me njohuri në atë fushë;  

1.3. për një shpikje e cila, në datën e dorëzimit të aplikacionit për patentë ose 
respektivisht në datën e përparësisë së dhënë, nuk ishte e re, ose nuk ka 
përfshirë shkallën e risisë, apo e cila nuk është e zbatueshme në industri;  

1.4. për lëndën që del jashtë përmbajtjes së aplikacionit për patentën që është 
dorëzuar si e tillë, ose nëse patenta është dhënë për një aplikim me ndarje 
ose një aplikim të ri të dorëzuar sipas paragrafit 4. të nenit 111 të këtij ligji.  

 
Neni 103 

Periudha për dorëzimin dhe personat që kanë të drejtë të shpallin pavlefshmërinë 
 
1. Deklarata e pavlefshmërisë së patentës mund të apelohet në çdo kohë gjatë kohës 

së mbrojtjes me patentë, nga çdo person fizik ose juridik, ose ex-officio (sipas 
detyrës zyrtare) nga Zyra.  

2. Procedura për shpalljen e pavlefshmërisë së patentës kryhet nga Zyra ose 
nëpërmjet Zyrës me Zyrat të cilat Zyra ka nënshkruar një marrëveshje 
bashkëpunimi në këtë drejtim.  

 
Neni 104 

Ekzaminimi i kushteve për shpalljen e pavlefshmërisë 
 
1. Kur propozimi për shpalljen e pavlefshmërisë së patentës nuk është bërë në 

përputhje me nenin 101 të këtij ligji, Zyra fton aplikuesin për të korrigjuar 
mangësitë brenda dy (2) muajve nga data e marrjes së njoftimit. 

2. Nëse aplikuesi nuk korrigjon mangësitë e cekura në njoftim, brenda afatit kohor 
sipas paragrafit 1. të këtij neni, Zyra refuzon aplikacionin.  

3. Zyra do ti komunikojë një kopje të propozimit për shfuqizimin e patentës, së 
bashku me provat e dhëna, pronarit te patentës, duke kërkuar që ai të përgjigjet dhe 
bëjë ndryshimet, aty ku është e nevojshme në përshkrim, kërkesa patentore dhe 
vizatime brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e pranimit të njoftimit.  

4. Zyra fton të dy palët, sa herë që është e nevojshme, të paraqesin vërejtjet e tyre në 
parashtresat për kundërshtimet e palës kundërshtuese brenda afatit kohor të cekur 
në paragrafin 3. të këtij neni.  

5. Të gjitha komunikimet me shkrim të autoritetit kompetent dhe përgjigjet e tyre 
dorëzohen të gjitha palëve në procedurë.  

6. Me kërkesë të arsyeshme, Zyra mund të zgjasë afatet kohore të cekura në këtë nen 
për një periudhë që ajo e konsideron të arsyeshme, por e cila nuk duhet të tejkalojë 
gjashtëdhjetë (60) dite.  
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Neni 105 
Vendim lidhur me propozimin për shpalljen e pavlefshmërisë së patentës 

 
1. Zyra nxjerrë:  

1.1. vendim për shpalljen e pavlefshmërisë se patentës, tërësisht ose pjesërisht, 
në qoftë se konstaton se kërkesat për dhënien e saj nuk janë plotësuar;  

1.2. vendimi për refuzim te kërkesës nëse konstatohet se kërkesat për dhënie 
janë përmbushur.  

2. Në qoftë se një patentë shpallet e pavlefshme të gjitha efektet ligjore të dhënë nga 
ajo patentë janë të pavlefshme.  

3. Para se të merret vendimi për deklarimin e patentës në pjesë, zyra njofton palët për 
tekstin e patentës të cilat do të mbesin në patentë dhe i fton ata që të paraqesin 
vërejtjet e tyre brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nëse ata nuk pajtohen për atë tekst. 
Nëse palët nuk pajtohen me atë tekst, procedura për deklarim të pavlefshmërisë 
mund të zgjatet.  

4. Nëse palët pajtohen me tekstin te cilin Zyra propozon për patenta, ose palët nuk i 
përgjigjen risisë sipas paragrafit 3 te këtij neni, Zyra fton pronaret e patentave për 
të paguar taksën administrative ne afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve qe nga dita e 
pranimit te njoftimit për ri-lëshimin e përshkrimit te detajuar te patentës. Nëse 
taksa nuk paguhet me kohë, patenta duhet te shpallet e pavlefshme dhe anulohet 
me kërkesë të deklaratës se jo-validitetit.  

5. Zyra publikon të dhënat për patentën e pavlefshme në Buletinin Zyrtar brenda 
nëntëdhjetë (90) ditëve nga data e vendimit përfundimtar.  

 
KREU XV 

ANULIMI I VENDIMIT PËR DHËNIEN E PATENTËS 
 

Neni 106 
Bazat për anulimi 

 
1. Vendimi për dhënien e patentës në fuqi mund të anulohet për të ardhmen para 

skadimit të afatit të patentës, në qoftë se është vendosur: 
1.1. qe materiali biologjik praktik i depozituar në institucionin e autorizuar në 

pajtim me dispozitat e cekura në nenin 55 paragrafi 2. të këtij ligji nuk 
ekziston më ose materiali i cekur nuk është më në dispozicion të publikut;  

1.2. qe është në dispozicion të publikun përmes institucionit të autorizuar në të 
cilat ajo ka qenë e depozituar u ndërpritet në periudhën më të gjatë se sa 
është paraparë.  

 
Neni 107 

Kërkesa për anulim 
 
1. Procedura për anulimin e vendimit për dhënien e patentës fillon me dorëzimin e 

kërkesës për anulim në Zyrë.  
2. Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me përmbajtjen e aplikacionit dhe me 

procedurën e shpalljes së pavlefshme të patentës zbatohen me ndryshimet e 
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nevojshme, edhe në përmbajtjen e aplikacionit dhe procedurën lidhur me anulimin 
e vendimit për dhënie të patentës.  

 
KREU XVI 

SHËRBIMET INFORMUESE TË ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

Neni 108 
Fshehtësia e lëndës dhe shërbimet e informimit 

 
1. Lënda e aplikacioneve për patenta dhe patentat të cilat ende nuk janë publikuar në 

Buletinin Zyrtar nuk vihen në dispozicion të publikut pa pëlqimin e aplikuesit.  
2. Zyra në bazë të kërkesës vë në disponim të çdo personi fizik ose juridik kopje të 

aplikacionit për patentë të publikuar në Buletinin Zyrtar.  
3. Para publikimit të aplikacionit për patentë në Buletinin Zyrtar, Zyra mund t’i bëjë 

të njohur çdo personi fizik ose juridik të dhënat si: numrin e aplikacionit, datën e 
regjistrimit ose në rastin e përparësisë kërkesën për këtë, numrin, datën dhe vendin 
ose organizatën ku është dorëzuar aplikacioni i parë, informata për aplikuesin dhe 
titullin e shpikjes.  

4. Tarifa për ofrimin e këtyre shërbimeve përcaktohet me akt nënligjor.  
 

Neni 109 
Ekstrakti nga Regjistri 

 
1. Zyra lëshon ekstrakt nga Regjistri i Patentave me kërkesën e çdo personi fizik apo 

juridik i cili ka paguar tarifën përkatëse.  
2. Mënyra e nxjerrjes, përmbajtja, si dhe pagesa për ekstraktin përcaktohen me akt 

nënligjor.  
 

KREU XVII 
ZBATIMI 

 
Neni 110 

Subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtjen e patentës 
 
Përveç pronarit të së drejtës së patentës, të drejtën për mbrojtjen e patentës mund ta 
kërkoj edhe pronari i licencës ekskluzive deri në masën për të cilën ka të drejtën për 
përdorim të patentës në bazë të kontratës për licencën. 
 

Neni 111 
Kërkesa për vendosjen e të drejtës për dhënie të Patentës 

 
1. Nëse aplikimi për patentë është dorëzuar nga një person që nuk ka të drejtë për 

dhënien e një patente për një shpikje, shpikësi përkatësisht trashëgimtari i tij ligjor, 
mund të kërkojë një veprim ligjor duke kërkuar caktimin e të drejtave të tij për 
dhënien e patentës. 

2. Nëse aplikimi për patentë është dorëzuar nga një person i cili nuk ka të drejtë për 
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atë dhe i cili është njëri nga personat që kanë krijuar së bashku shpikje, shpikësit e 
tjerë përkatësisht trashëgimtarët e tyre ligjor, mund të kërkojë caktimin e të 
drejtave të tyre në dhënien e përbashkët të patentës.  

3. Shpikësi e drejta e të cilit për dhënien e një patente është caktuar me vendim të 
formës së prerë mund, në çdo kohë, të kërkoj nga Zyra për të regjistruar emrin e tij 
në aplikimin për patentë dhe të gjitha dokumentet e lëshuara për patentë, si dhe në 
regjistrat e tjerë relevant të Zyrës. Regjistrimi i emrit të shpikësit, të gjithashtu 
mund të kërkohet nga pasardhësi i tij ligjor.  

4. Shpikësi ose pasardhësi i tij, të cilit, me vendim të gjykatës i është vendosur e 
drejta për dhënie të mbrojtjes së patentës për shpikje, ka të drejtë të rifilloj 
procedurën për dhënie të patentës brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga data në të 
cilën është dhënë vendimi përfundimtarë i gjykatës ose të dorëzoj një aplikacion të 
ri për të njëjtën shpikje duke kërkuar datën e dorëzimit dhe datën e përparësisë të 
aplikacionit të dorëzuar nga aplikuesi i cili nuk ka të drejtën për marrje të patentës.  

5. Shpikësi, e drejta për dhënie të pacetës të së cilit është vendosur me vendimin 
përfundimtar të gjykatës, në çdo kohë mund të kërkoj nga Zyra regjistrimin e emrit 
të tij në aplikacionin për patentë dhe në të gjitha dokumentet e lëshuara për patentë 
si dhe në regjistrat përkatës të zyrës. Regjistrimi i emrit të shpikësit mund të 
kërkohet po ashtu edhe nga pasardhësi i tij ligjor.  

 
Neni 112 

Kërkesa për shkak të shkeljes së të drejtës së emërtimit të shpikësit 
 
1. Nëse personi i cili nuk është shpikës, është përmendur në aplikimin për patentë dhe 

në dokumente në lidhje me patentën ose në regjistrat e Zyrës, ose nëse shpikësi 
nuk është përmendur, shpikësi mund të iniciojnë padi duke kërkuar t’i përmendet 
emrin i tij.  

2. Nëse personi i cili nuk është shpikës, e është përmendur si i tillë në aplikimin për 
patentë dhe në dokumente në lidhje me patentën ose regjistrat e Zyrës, ndaj 
personit të tillë do të iniciohet padi.  

3. E drejta për padi të cekur në paragrafin 1. të këtij neni duhet t’i përket edhe 
shpikësit të një shpikje të përbashkët dhe nuk do të trashëgohet.  

4. Padia e cekur në paragrafin 1. të këtij neni mund të paraqitet në çdo kohë gjatë 
vlefshmërinë e patentës.  

 
Neni 113 

Kërkesë për deklarim dhe ndërprerjen e shkeljes 
 
1. Pronari i patentës mund të inicion padi kundër çdo personi i cili ka shkelur 

patentën duke kryer pa autorizim ndonjërën prej akteve të cekura në nenin 23 dhe 
nenin 24 të këtij ligji, që përbën shkelje.  

2. Pronari i patentës mund të inicion padi kundër çdo personi i cili ka shkelur një 
patentë duke kryer pa autorizim ndonjërën prej akteve të cekura në nenin 23 dhe 
nenin 25 të këtij ligji, duke kërkuar ndërprerjen e shkeljes dhe ndalimin e shkeljeve 
të tilla dhe të ngjashme në të ardhmen.  

3. Pronari i patentës mund të inicioj padi kundër çdo personi që duke kryer ndonjë 
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prej akteve pa autorizim ka shkaktuar kërcënim serioz se patenta e tij mund të jetë 
cenuar, duke kërkuar ndërprerje nga akti në fjalë dhe ndalimin e shkeljes së 
patentës.  

4. Padia e cekur në këtë nen, mund të bëhet kundër personit që në rrjedhën e saj / tij 
të aktiviteteve ekonomike kryen shërbime që përdoren në aktet që cenojnë patentën 
ose kërcënojnë shkeljen e saj.  

 
Neni 114 

Kërkesa për konfiskimin dhe shkatërrimin e objekteve 
 
1. Pronari i patentës mund të inicioj padi kundër çdo personi i cili ka shkelur patentën 

duke kryer pa autorizim ndonjë prej akteve të përmendura në nenin 23 dhe nenin 
24 të këtij ligji, duke kërkuar që produktet që rrjedhin apo janë fituar me shkeljen e 
patentës, si dhe objektet, veglat dhe mjetet të përdorura kryesisht në prodhimin e 
produkteve që shkelin patentën, të hiqen nga tregu, konfiskohen apo të 
shkatërrohen me shpenzime e shkelësit.  

2. Gjykata urdhëron masat e cekura në paragrafin 1. të këtij neni kundër të 
pandehurit, përveç nëse ka arsye të veçanta për të mos vendosur kështu.  

3. Kur urdhëron masa sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjykata do të kujdeset nëse ato 
janë në përpjesëtim me natyrën dhe seriozitetin e shkeljes.  

 
Neni 115 

Kërkesë për dëmet dhe kompensimi i zakonshëm dhe pasurimi i pabazë 
 
1. Pronari i patentës mund të ushtroj padi kundër çdo personi që i ka shkaktuar dëm 

atij duke kryer pa autorizim ndonjë prej akteve të cekura në nenin 23 dhe nenin 25 
të këtij ligji, duke kërkuar që dëmet sipas rregullave të përgjithshme mbi 
korrigjimet ligjore të përcaktuara në Ligjin për detyrimet.  

2. Pronari i patentës mund të ushtroj padi kundër çdo personi që ka kryer pa 
autorizim ndonjë prej akteve të cekura në nenin 23 dhe nenin 24 të këtij ligji, duke 
kërkuar pagesat e shpërblimit në shumën që ai do të kishte marrë, duke pasur 
parasysh rrethanat në marrëveshjen e licencës nëse është nënshkruar.  

3. Pronari i patentës mund të ushtroj padi kundër çdo personi i cili ka shkelur 
patentën duke kryer pa autorizim ndonjë prej akteve të cekura në nenin 23 dhe 
nenin 24 të këtij ligji, pa pasur baza për atë në çdo transaksion ligjor, vendim të 
gjykatës ose sipas ligjit, dhe ka përfituar prej saj, duke kërkuar rikthim ose 
kompensimin e përfitimeve të tilla në pajtim me rregullat e përgjithshme mbi 
pasurimin e pabazë, të përcaktuara në Ligjin për detyrimet.  

4. Kërkesat e cekura në paragrafët 1., 2. dhe 3. të këtij neni nuk përjashtohen 
reciprokisht. Kur vendoset për kërkesat e ngritura kumulative dhe të cekura në 
paragrafët 1., 2. dhe 3. të këtij neni, gjykata respekton parimet e përgjithshme të 
përcaktuara në Ligjin për detyrimet.  
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Neni 116 
Kërkesa për publikimin e aktgjykimit 

 
1. Pronari i patentës mund të kërkojë që aktgjykimi i gjykatës me të cilin vërtetohet 

shkelja e plotë apo e pjesshme e së drejtës së patentës, të publikohet në mjetet e 
informimit publik, me shpenzimet e personit të dënuar. 

2. Gjykata vendos brenda kufijve të kërkesës për publikimin e tërësishëm ose 
pjesërishëm të aktgjykimit dhe mjetin e informimit se ku do të bëhet publikimi.  

3. Nëse Gjykata vendos që të publikohet vetëm një pjesë e aktgjykimit, ajo urdhëron, 
brenda kufijve të kërkesës, që të publikohet së paku pjesa e aktgjykimit ku është 
shqiptuar shkelja dhe kryerësi i saj.  

 
Neni 117 

Barra e provës 
 
1. Për qëllime të procedurës civile në lidhje me shkeljen e një procesi për marrjen e 

një produkti të mbrojtur me patentë, organet gjyqësore kane autoritetin të urdhërojë 
të pandehurin të provoj se procesi i fitimit te produktit te njëjtë, është i ndryshëm 
nga procesi i fitimit te produktit te patentuar.  

2. Çdo produkt i njëjtë kur prodhohet pa pëlqimin e pronarit të patentës, në mungesë 
të provave ne të kundërtën konsiderohet se është fituar nga procesi i patentuar:  
2.1. në qoftë se produkti i fituar nga procesi i patentuar është i ri;  
2.2. në qoftë se ka mundësi të konsiderueshme që produkti i njëjtë është bërë nga 

procesi dhe pronari i patentës nuk ka qenë në gjendje me përpjekje të 
arsyeshme të përcaktoj procesin që është përdorur në të vërtetë.  

3. Barra e provës e cekur në paragrafin 1. të këtij neni mbetet i dyshuar, nëse është 
plotësuar vetëm njëra nga kushtet e cekura në paragrafin 2. të këtij neni, duke 
marrë parasysh interesat legjitime të të pandehurit në mbrojtjen e sekreteve të 
prodhimit të tij dhe të sekreteve të biznesit.  

 
Neni 118 

Ndërlidhja me patentë të dhënë pa prova për patentueshmërinë 
 
Kur padia është përgatitur në lidhje me shkeljen e një patente, gjykata ndërpret 
procedurën deri sa Zyra të lëshon vendim në pajtim me paragrafin 2. të nenit 79 të këtij 
ligji. 
 

Neni 119 
Kërkesa për informacione 

 
1. Pronari i patentës, i cili ka filluar procedurën për mbrojtjen e patentës në rastet e 

shkeljes, mund të kërkojë informacionet për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së 
produkteve që shkelin patentën.  

2. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të paraqitet në formë të padisë ose 
për marrjen e masave të përkohshme kundër:  
2.1. personit kundër të cilit është ngritur padi sipas paragrafit 1. të këtij neni;  
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2.2. personit i cili në kuadër të aktivitetit të tij afarist posedon produkte për të 
cilat ekziston dyshimi se kanë shkelur patentën;  

2.3. personit i cili gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij afarist ofron shërbime, për të 
cilat dyshohet se shkelin patentën;  

2.4. personave të cilët gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre afarist ofrojnë shërbime 
apo përdorin shërbimet e ofruara në aktivitetet e dyshuara që shkelin 
patentën;  

2.5. personit për të cilin dëshmohet se është përfshirë në prodhimin ose 
shpërndarjen e produkteve ose ofrimin e shërbimeve të dyshuara qe shkelin 
patentën.  

3. Kërkesa për informacione për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së produkteve 
dhe shërbimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të përfshijë në veçanti:  
3.1. informatat për emrat dhe adresat e prodhueseve, shpërndarësve, furnitorëve 

dhe pronareve të tjerë të mëparshëm të produkteve dhe shërbimeve, shitësve 
me shumicë dhe pakicë;  

3.2. informatat për sasitë e prodhuara, shpërndara, pranuara dhe porositura, si 
dhe çmimin për produktet dhe shërbimet.  

4. Nëse personi në fjalë refuzon të ofrojë informacione pa arsye bindëse, personi 
është përgjegjës për dëmin e shkaktuar, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.  

5. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për përdorimin e informacioneve të fshehta.  
6. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për dispozitat të neneve 121 dhe 122 të këtij ligji 

që rregullojnë marrjen e dëshmive.  
 

Neni 120 
Masat e përkohshme në rast të shkeljes së patentës 

 
1. Pas kërkesës nga pronari i patentës, i cili dëshmon se patenta e tij është shkelur ose 

është kërcënuar të shkelet, gjykata mund të urdhërojë marrjen e masës së 
përkohshme me qëllim që t’i japë fund ose të parandalojë shkeljen dhe në veçanti:  
1.1. të urdhëron palën kundërshtare të ndërpresë veprimet e shkeljes së patentës 

të lëshojë urdhër të tillë kundër ndërmjetësuesit, shërbimet e të cilit të 
përdorura nga pala e tretë shkelin patentën;  

1.2. të urdhërojë konfiskimin ose heqjen nga tregu të produkteve të cilët janë në 
kundërshtim me këtë ligj.  

2. Pas kërkesës nga pronari i patentës, i cili dëshmon se patenta e tij është shkelur në 
veprimtari afariste me qëllim të sigurimit të përfitimit material dhe shkelja përben 
kërcënim serioz për shkaktim te dëmit serioz dhe të pariparueshëm ose vështirë të 
riparueshëm, gjykata përveç masave të përkohshme të cekura në paragrafin 1. të 
këtij neni, urdhëron konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të patundshme të 
palës kundërshtuese, e cila nuk është drejtpërdrejt e lidhur me shkeljen, duke 
përfshirë edhe ngrirjen e llogarive bankare dhe aseteve tjera.  

3. Me qëllim të caktimit dhe ekzekutimit të masës së përkohshme sipas paragrafit 2. 
të këtij neni, gjykata mund të kërkojë nga pala kundërshtare ose personat e tjerë 
përkatës, paraqitjen e informacioneve bankare, financiare dhe informacioneve të 
tjera ekonomike, ose vënien në disponim të informacioneve dhe dokumenteve të 
tjerë në lidhje me to. Gjykata siguron mbrojtjen e konfidencialitetit të 
informacioneve të tilla dhe e ndalon shpërdorimin e tyre.  
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4. Masa e përkohshme sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të urdhërohet pa informuar 
palën kundërshtare, nëse paditësi dëshmon se masat e tjera nuk do të ishin efektive, 
ose ekziston rreziku i shkaktimit te dëmit të pariparueshëm ose vështirë të 
riparueshëm. Masa e përkohshme sipas paragrafit 2. të këtij neni mund të urdhërohet 
pa informuar palën kundërshtare, nëse paditësi, dëshmon se nuk do të ishte efektive 
ose, duke marrë parasysh rrethanat e rastit, kjo do të ishte e nevojshme.  

5. Në vendimin për masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e masës së tillë 
dhe nëse është urdhëruar ndonjë masë para fillimit të procedurës, periudhën brenda 
së cilës paditësi për masën inicion procedurë për të arsyetuar masën, në afat prej 
njëzet (20) ditë pune dhe jo më e gjatë se tridhjetenjë (31) ditë kalendarike, nga 
data e shqiptimit të masës së përkohshme. 

 
Neni 121 

Masat e përkohshme për ruajtjen e dëshmisë 
 
1. Sipas padisë së pronarit të patentës, i cili pohon se i është shkelur e drejta e 

patentës, ose kërcënohet të shkelet dhe ekziston mundësia që dëshmia e shkeljes 
ose kërcënimit në fjalë nuk mund të merret ose bëhet e vështirë të merret, gjykata 
me vendim urdhëron marrjen masës së përkohshme për ruajtjen e dëshmisë.  

2. Përmes masës së përkohshme sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjykata urdhëron:  
2.1. përshkrimin e hollësishëm të produkteve dhe shërbimeve, të cilat mund të 

shkelin patentën me ose pa marrjen e mostrave;  
2.2. konfiskimin e produkteve të cilat mund të shkelin patentën;  
2.3. konfiskimin e materialeve dhe mjeteve të përdorura gjatë prodhimit dhe 

shpërndarjes së produkteve që mund të shkelin patentën si dhe 
dokumentacionin që ka të bëjë me të.  

3. Masa e përkohshme te cekura në paragrafin 1. të këtij neni, mund të urdhërohet pa 
njoftuar palën kundërshtare, nëse paditësi për marrjen e masës pohon se ekziston 
rreziku që dëshmia të shkatërrohet ose se mund të shkaktohet dëm i pariparueshëm 
ose vështirë i riparueshëm.  

4. Në vendimin që urdhëron masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e 
masës edhe nëse procedura nuk është iniciuar, me kusht që kërkesa është paraqitur 
në afatin kohor i cili nuk do të jetë më i shkurtë se njëzet (20) ditë pune dhe jo më 
gjatë se tridhjetenjë (31) ditë kalendarike nga paraqitja e kërkesës.  

 
Neni 122 

Sigurimi i dëshmive gjatë procedurës 
 
1. Kur pala në procedurën kërkon dëshmi që i përkasin palës kundërshtare, gjykata e 

urdhëron palën kundërshtare ti paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar 
kohor.  

2. Pronari i patentës në cilësinë e paditësit, i cili pretendon se shkelja e patentës është 
kryer në veprimtari afariste me qëllim të përfitimit material dhe për këtë paraqet 
dëshmi gjatë procedurës: si dokumente bankarë, financiare ose dokumente të tjera 
afariste apo dëshmi që pohojnë se ato i përkasin palës kundërshtare, gjykata e fton 
palën kundërshtare të paraqesë dëshmitë e tilla brenda afatit të caktuar kohor.  
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3. Nëse pala e ftuar refuzon që të paraqesë dëshmitë pasi që është njoftuar nga 
gjykata, gjykata ndërmerr masa për marrjen e dëshmive dhe vërtetimin e fakteve.  

4. Dispozitat e Ligjit për Procedurën Civile qe kanë te bëjnë me refuzimin e 
paraqitjes së dëshmisë si dëshmitar, zbatohet mutatis mutandis për të drejtën e 
palës për të refuzuar të paraqesë dëshmi.  

5. Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit gjykata vendosë sipas bindjes se 
vetë për rëndësinë e faktit se pala që ka prova refuzon të pajtohet me vendimin e 
gjykatës, duke e urdhëruar atë që të paraqesë dëshmi, ose e mohon, se ajo ka 
dëshmi, në kundërshtim me mendimin e gjykatës.  

6. Kundër vendimit të gjykatës të cekur në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, nuk 
lejohet apel i veçantë.  

 
Neni 123 

Procedurat e shpejta dhe zbatimi i dispozitave të ligjeve të tjera 
 
1. Procedura në lidhje me shkeljen e patentës duhet të jetë e përshpejtuar.  
2. Gjatë procedurës në lidhje me shkeljen e të drejtës së patentës zbatohen edhe 

dispozitat e ligjeve tjera në fuqi.  
3. Me kërkesë të gjykatës ose të palës që ka iniciuar procedurën për shkeljen e së 

drejtës së patentës, Zyra pranon kërkesën për anulimin apo shpalljen e pavlefshëm 
të vendimit për patentën e regjistruar, të paraqitur para ose gjatë procedurës dhe do 
të veproj në procedurë të shpejtë. Gjykata duke marrë parasysh rrethanat vendos 
ndërprerjen e procedurës deri te vendimi përfundimtar. 

 
Neni 124 

Gjykatat kompetente 
 
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të patentave vendos gjykata kompetente 
sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
 

KREU XVIII 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 125 

Dispozitat ndëshkuese 
 
1. Me gjobë në shumë prej tremijë (3000) deri në pesëmijë (5000) Euro ndëshkohet 

personi juridik i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij tregtare, në çfarëdo forme 
përdor produkte apo shërbime në të cilat përfshihet ose zbatohet patenta në 
kundërshtim në nenin 23 të këtij ligji.  

2. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro ndëshkohet 
personi përgjegjës i personit juridik sipas paragrafit 1. i këtij neni.  

3. Me gjobë në shumë prej dyqind (200) deri në tetëqind (800) Euro ndëshkohet 
personi fizik i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij tregtare, në çfarëdo forme 
përdor produkte apo shërbime në të cilat përfshihet ose zbatohet patenta në 
kundërshtim në nenin 23 të këtij ligji.  
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4. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro ndëshkohet 
personi juridik, i cili e shfrytëzon licencën në kundërshtim me dispozitat e nenit 31 
të këtij ligji.  

5. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro ndëshkohet 
personi përgjegjës në personin juridik, i cili e shfrytëzon licencën në kundërshtim 
me dispozitat e nenit 31 të këtij ligji.  

6. Me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) deri tremijë (3000) Euro ndëshkohet 
personi fizik, i cili e shfrytëzon licencën në kundërshtim me dispozitat e nenit 31 të 
këtij ligji.  

7. Në rastet kur patenta përdoret në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, me të cilin 
supozohet se është kryer vepër penale, zbatohen dispozitat e Kodit Penal të 
Kosovës.  

 
KREU XIX 

PËRFAQËSIMI 
 

Neni 126 
Çështjet e përgjithshme të përfaqësimit 

 
1. Vetëm personi që është regjistruar në regjistrin e përfaqësuesve të patentave, i cili 

mbahet dhe mirëmbahet nga Zyra ka të drejtë të veprojnë para Zyrës. 
2. Për të hyrë në regjistrin e përfaqësuesve të patentës paguhet taksa siç përcaktohet 

me aktin nënligjor.  
3. Përfaqësuesi autorizohet me shkrim si përfaqësues për patenta dhe marka tregtare.  
4. Çështjet e përfaqësimit përcaktohen më akte nënligjore.  
 

Neni 127 
Përfaqësimi 

 
1. Personi fizik apo juridik që nuk e ka vendin kryesor të biznesit, të vendbanimit ose 

qëndrimit të përhershëm në territorin e Republikës së Kosovës përfaqësohet para 
Zyrës nga një përfaqësues i regjistruar në Regjistrin e Përfaqësuesve të mbajtur nga 
Zyra, në qoftë se çështja e përfaqësimit nuk është paraparë ndryshe me ligj.  

2. Si përjashtim nga dispozitat e cekura në paragrafin 1. të këtij neni, personat fizik 
apo juridik të huaj mund individualisht, pa një përfaqësues, të kryejë veprimet e 
mëposhtme:  
2.1. dorëzoj aplikimin për patentë;  
2.2. kryej akte të tjera që lidhen me përcaktimin e datës së dorëzimit të 

aplikacionit për patentë;  
2.3. dorëzojë kopjen e vërtetë të aplikimit për patentën e parë, kur kërkohet e 

drejta për përparësi e cekur në nenin 64 të këtij ligji;  
2.4. merr nga Zyra njoftimet në lidhje me procedurat e cekura në nën-paragrafët 

2.1., 2.2. dhe  
2.5. të paragrafit 2. të këtij neni.  
2.6. paguaj taksat administrative të cekura ne nenin 48 të këtij ligji.  

3. Në rastin e kryerjes së akteve individuale, të cekura në paragrafin 2. të këtij neni, 
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një person fizik apo juridik i huaj duhet të njoftoj në Zyrë për adresën, 
korrespondencë, e cila do të jetë në territorin e Republikës së Kosovës.  

4. Nëse një person fizik apo juridik i huaj nuk arrin të emërojë një përfaqësues, ose të 
njoftoj zyrën për adresën, korrespondencë, sipas dispozitave te cekura në 
paragrafin 3. të këtij neni, Zyra do të ftoj atë me shkrim, që të emëroj një 
përfaqësues apo të njoftoj për adresën, korrespondencë brenda nëntëdhjetë (90) 
ditëve.  

5. Nëse një person fizik apo juridik i huaj nuk i përgjigjet ftesës së Zyrës të cekur në 
paragrafin 4. të këtij neni, Zyra do të refuzojë komunikimin e tij me vendim dhe 
përfaqësuesi konsiderohet se nuk është emëruar.  

6. Personin fizik apo juridik që ka vendin kryesor të biznesit, të vendbanimit ose 
qëndrimit të përhershëm në territorin e Republikës së Kosovës mund të 
përfaqësohet në procedurat para Zyrës nga një punonjës që nuk ka nevojë të jetë 
përfaqësues i patentës i regjistruar në regjistrin e përfaqësuesve.  

 
Neni 128 

Personat që kanë të drejtë të jenë përfaqësues për patenta 
 
1. Përfaqësuesi i patentave ka të drejtë të përfaqësoj palët në procedurë që kanë të 

bëjnë me njohjen dhe mirëmbajtjen e patentave dhe certifikatave për mbrojtje 
shtesë në pajtim me këtë ligj. 

2. Përfaqësuesi i patentave mund të bëhet:  
2.1. personi fizik, banor në Republikën e Kosovës, me studime të përfunduara 

universitare duke dhënë provimin kualifikues për një përfaqësues patente në 
Zyrë;  

2.2. personat juridik, që kanë vendin kryesor të biznesit në Republikën e 
Kosovës dhe të punësuar së paku një person që plotëson kushtet e cekura në 
nën-paragrafin 2.1. të këtij paragrafi.  

 
KREU XX 

DIZPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 129 
Procedurat e pazgjidhura 

 
Të gjitha procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji të cilat janë të 
pazgjidhura për njohjen e patentave, procedurat lidhur me anulimet e patentave dhe 
procedurat lidhur me aplikimet për njohjen e patentave të rivaliduara bëhen në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 130 
Ndryshimet e këtij ligji në ditën e hyrjes së Republikës së Kosovës 

në Bashkimin Evropian 
 
Në paragrafin 1. të nenit 29 fjalët " Republika e Kosovës" do të zëvendësohet me fjalët 
"të Bashkimit Evropian, pra Zona Ekonomike Evropiane", në ditën e hyrjes së 
Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. 
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Neni 131 
Zbatimi i dispozitave te veçanta dhe nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Zbatimin e dispozitave të cekura nga neni 38 deri në nenin 46 dhe neni 84 deri në 

nenin 96 të këtij ligji, do të fillojë te zbatohen në ditën e pranimit të Republikës në 
Bashkimin Evropian.  

2. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, për zbatimin e këtij ligji nxjerr akte nënligjore, 
në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 132 

Dispozita shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet Ligji Nr.2004/49 “për Patentim”, Ligji 
Nr.02L/100 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2004/49 ”Për Patentim”, si dhe 
aktet tjera që janë në kundërshtim më këtë ligj. 
 

Neni 133 
Hyrja në fuqi e këtij ligji 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-029 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-016-2011, datë 09.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 12 / 29 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR TREGUESIT GJEOGRAFIK DHE PËR EMËRTIMET 
E ORIGJINËS 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton rregullat për mënyrën e fitimit dhe mbrojtjes së emërtimeve të 
origjinës dhe treguesve gjeografik të produkteve. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj zbatohet për të gjitha produktet për të cilat mbrojtja e emërtimeve të origjinës 
ka origjinë nga një rajon, vend specifik ose shtet. 
 

Neni 3 
Përjashtimet 

 
Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për ato produktet për të cilat mbrojtja e emërtimeve të 
origjinës dhe treguesve gjeografik është e rregulluar me një ligj të veçantë. 
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Neni 4 
Përkufizimet 

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

1.1. Ministri - Ministrin përkatës të Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Ministria - Ministria përkatëse e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. Emërtim origjine - emrin e një rajoni, të një vendi specifik apo në raste të 

veçanta, emri i një shteti, i cili përdoret për të përshkruar një produkt që ka 
origjinë nga ai rajon, vend specifik ose shtet, cilësitë ose karakteristikat e të 
cilit janë esencialisht ose ekskluzivisht si rezultat i një mjedisi gjeografik të 
veçantë me faktorët natyrorë dhe njerëzorë të trashëguar nga ky mjedis, dhe 
si rezultat i prodhimit, përpunimit dhe përgatitjes së produktit e cila 
zhvillohet tërësisht në zonën e përcaktuar gjeografike;  

1.4. Tregues gjeografik - emrin e një rajoni, të një vendi specifik apo në raste të 
veçanta emri i një shteti, që përdoret për të përshkruar një produkt që ka 
origjinë nga ai rajoni, vend specifik ose shtet, zotëron një cilësi, reputacion 
apo karakteristika tjera specifike të cilat vijnë si rezultat i origjinës 
gjeografike, prodhimi dhe/ose përpunimi dhe/apo përgatitja e të cilit 
zhvillohet tërësisht në zonën e përcaktuar gjeografike;  

1.5. Zyra - Zyrën për Pronësi Industriale e cila është përgjegjëse për procedurën 
e regjistrimit të emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik dhe për 
procedurat tjera sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi;  

1.6. Emër gjenerik - emrin e një produkti i cili edhe pse lidhet me vendin apo 
rajonin ku ky produkt fillimisht është prodhuar ose tregtuar, është bërë emër 
i zakonshëm i një produkti në Kosovë;  

1.7. Vendi i origjinës - sistemet rajonale në të cilat është dhënë mbrojtja e 
emërtimit të origjinës apo e treguesit gjeografik për produktet që lidhen me 
një zonë gjeografike e cila shtrihet në një apo disa shtete pjesë e atij sistemi 
rajonal;  

1.8. Regjistrin e emërtimeve të origjinës të mbrojtur dhe treguesve 
gjeografik – regjistri i cili mirëmbahet nga Zyra, përmbajtja e të cilit do të 
përcaktohen me akt nënligjor;  

1.9. Regjistrin e përdoruesve të autorizuar të emërtimeve të origjinës të 
mbrojtur dhe treguesve gjeografik - regjistri i cili mirëmbahet nga zyra, 
përmbajtja e të cilit do të përcaktohen me akt nënligjor.  

2. Emërtimet e caktuara gjeografike pavarësisht nga nënparagrafi 1.7 i paragrafit 1. të 
këtij neni, do të trajtohen si emërtime të origjinës, kur dëshmojnë karakter 
tradicional dhe një reputacion dhe famë të jashtëzakonshme dhe lënda e parë e 
produktet në fjalë vjen nga një zonë gjeografike më e gjerë ose e ndryshme nga, 
zona ku përpunohet produkti, me kusht që:  
2.1. zona e prodhimit të lëndës së parë të jetë e përcaktuar;  
2.2. të ekzistojnë kushte të veçanta për prodhimin e lëndës së parë; dhe  
2.3. të ekzistojnë baza juridike për inspektim, që sigurojnë respektimin/përmbu-

shjen e kushteve të cekura në këtë paragraf.  
3. Vetëm kafshët e gjalla, mishi dhe qumështi mund të konsiderohen si lëndë e parë 

për produkte bujqësore apo ushqime për qëllim të paragrafit 2. të këtij neni.  
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Neni 5 
Emrat Tradicional 

 
Emrat tradicional gjeografik apo jo-gjeografik që emërtojnë / përcaktojnë një produkt 
apo i cili përmbush kriteret e cekura në nenin 4 të këtij ligji konsiderohen po ashtu si 
emërtime të origjinës apo tregues gjeografik. 
 

Neni 6 
Zyra e pronësisë industriale 

 
Zyra është përgjegjëse për procedurën e regjistrimit të emërtimeve të origjinës dhe 
treguesve gjeografik dhe për procedurat tjera sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 7 
Shqyrtimi i vendimeve të marra nga Zyra 

 
1. Kundër vendimeve të Zyrës lejohet ankesa në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 

nga dita e pranimit të vendimit.  
2. Ankesa i drejtohet Komisionit të shqyrtimit të Ankesave në Zyrën e Pronësisë 

Industriale që detyrohet, të vendosë dhe ta njoftojë palën.  
3. Komisioni i shqyrtimit të ankesave formohet me vendim të Ministrit.  
4. Kompetencë e Komisionit është shqyrtimi i të gjitha ankesave të cilat palët i 

paraqesin kundër vendimit të Zyrës në fushën e treguesit gjeografik dhe emërtime 
të origjinës.  

5. Kundër vendimit të komisionit mund të parashtrohet padi në Gjykatën kompetente 
për çështje administrative në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  

6. Puna e komisionit dhe procedura e parashtrimit të ankesave rregullohen me akt 
nënligjor të cilin e nxjerr Ministria.  

 
Neni 8 

Përfaqësimi 
 
1. Personat fizik dhe juridik me vendbanim apo seli të biznesit në Republikën e 

Kosovës, gëzojnë mbrojtje dhe kanë të drejtë të veprojnë si palë në procedurat e 
zhvilluara pranë Zyrës.  

2. Personat fizik apo juridik që nuk janë banorë të Republikës së Kosovës apo nuk 
kanë vendbanim apo seli për biznes në Kosovës, në procedurat para Zyrës 
përfaqësohen përmes përfaqësuesve të autorizuar, me përjashtim në rastet e 
ekzistimit të ndonjë marrëveshje ndërkombëtare apo bilaterale që rregullon 
përfaqësimin reciprok në procedurat para zyrës.  
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KREU II 
MBROJTJA E EMËRTIMEVE TË ORIGJINËS 

DHE TREGUESVE GJEOGRAFIK 
 

Neni 9 
Bazat për refuzim 

 
1. Një emër nuk mund të regjistrohet si emërtim i origjinës apo tregues gjeografik 

nëse/kur: 
1.1. është bërë emër gjenerik;  
1.2. bie në konflikt me emrin e një varieteti bimor apo race shtazore dhe si 

rezultat do të mashtronte konsumatorin për origjinën e vërtetë të produktit;  
1.3. tregon apo sugjeron se produkti ka prejardhje nga një zonë tjetër gjeografike 

dhe jo nga vendi i saktë i prejardhjes ashtu që çorienton apo keqinformon 
publikun lidhur me origjinën gjeografike të produktit;  

1.4. 1.4. mashtron konsumatorin të besoj se produkti vjen nga një territor tjetër 
edhe nëse territori, rajoni apo vendi i origjinës së produktit është i saktë dhe 
i vërtetë; 

1.5. mund të krijon konfuzion në treg në lidhje me llojin, origjinën, kualitetin, 
mënyrën e prodhimit ose karakteristikat tjera të produktit;  

1.6. është në kundërshtim me rendin apo moralin publik;  
1.7. është i regjistruar më parë.  

2. Për të përcaktuar nëse një emër është bërë apo nuk është bërë gjenerik, merren 
parasysh të gjithë faktorët, veçanërisht situata/gjendja ekzistuese në Kosovë dhe 
zonat e konsumimit si dhe ligji përkatës.  

3. Duke marrë parasysh reputacionin dhe famën e markës tregtare si dhe kohëzgjatjen 
e përdorimit të saj, me anë të regjistrimit ekziston mundësia e çorientimit të 
konsumatorit lidhur me identitetin e vërtetë të produktit.  

 
Neni 10 

Homonimet e emërtimeve të origjinës apo treguesve gjeografik 
 
1. Kur emrat e dy apo më shumë vendeve të produkteve apo të shërbimeve të 

origjinës të cilat janë identike apo pothuajse identike në të shkruar ose në të 
shqiptuar, mbrojtja e emrave të tillë nga një tregues gjeografik apo emërtim i 
origjinës do të jepet te të gjitha palët e interesuara që i plotësojnë kërkesat e 
përcaktuara me këtë ligj, dhe në përputhje me parimet e trajtimit të barabartë të 
prodhuesve të tregut, informimin e drejt të konsumatorëve dhe bërjen e biznesit me 
mirëbesim. 

2. Përdoruesi i homonimeve do të siguroj informata të mjaftueshme mbi etiketën e 
materialeve të paketimit në lidhje me origjinën e vërtetë të produktit, në mënyrë që 
të dallojnë një homonim nga një tjetër dhe të mos çorientohet konsumatori. 
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Neni 11 
Emrat e origjinës dhe treguesit gjeografik që kanë të bëjnë 

me zonat gjeografike jashtë Kosovës 
 
1. Çdo person fizik apo juridik mund të aplikon për mbrojtjen e emrit të origjinës ose 

të treguesit gjeografik sipas dispozitave të përcaktuara të këtij ligji.  
2. Nëse emri i origjinës apo treguesi gjeografik ka të bëjë me zonat gjeografike jashtë 

Kosovës, mbrojtja jepet nëse aplikacioni përputhet me kërkesat /kushtet e 
përcaktuara në këtë ligj si dhe nëse emri në fjalë është i mbrojtur në vendin e 
origjinës. Pavarësisht nga dispozita e nenit 9 të këtij ligji, në këto raste një emër 
nuk mund të regjistrohet si emërtim i origjinës apo tregues gjeografik kur nuk 
është mbrojtur ose nuk mbrohet më tej apo nuk përdoret në vendin e origjinës.  

3. Mbrojtja e emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik mund të jepet gjithashtu 
në bazë të marrëveshjeve bilaterale apo ndërkombëtare mbi mbrojtjen e ndërsjellë 
të emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik me të cilat Republika e Kosovës 
lidh marrëveshje.  

4. Fusha e mbrojtjes së këtyre emërtimeve të origjinës apo treguesve gjeografik do të 
jetë e njëjtë me mbrojtjen e dhënë për emërtimet e origjinës apo treguesit 
gjeografik në bazë të këtij ligji nëse dhe deri në atë masë që marrëveshja përkatëse 
bilaterale apo ndërkombëtare nuk e parashikon ndryshe.  

 
Neni 12 

Fusha e mbrojtjes 
 
1. Emërtimet e origjinës apo treguesi gjeografik të regjistruar do të mbrohet ndaj:  

1.1. çdo përdorimi direkt apo indirekt në tregti të produkteve të cilat nuk janë 
regjistruar për aq kohë sa këto produkte janë të krahasueshme me produktet 
e regjistruara nën emërtimin e origjinës, apo për aq kohë sa përdorimi i 
emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik shfrytëzon reputacionin e 
emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik të mbrojtur;  

1.2. çdo keqpërdorimi, imitimi apo shkelje, edhe po që se shënohet origjina e 
vërtet e produktit apo nëse emri i emërtimit të origjinës apo treguesi 
gjeografik është i përkthyer apo i transliteruar apo është shoqëruar shprehje 
të tillë si “stil”, “lloj”, “metodë”, “si prodhohet në”, “imitim”, apo të tjera të 
ngjashme me to;  

1.3. çdo treguesi të pasaktë (fals) apo çorientues për sa i përket prejardhjes, 
origjinës, natyrës apo cilësive thelbësore të produktit, në paketimin e 
brendshëm apo të jashtëm, në materialet e reklamimit apo dokumentet për 
produktin, dhe paketimi i produktit në kontejner që ka prirje të jap 
përshtypje të gabuar për sa i përket origjinës;  

1.4. çdo praktikë/veprim tjetër që mund të çorientoj konsumuesin për sa i përket 
origjinës së vërtet të produktit.  

2. kur emërtimi i origjinës apo treguesi gjeografik përmban brenda vetes emrin e 
produktit i cili konsiderohet të jetë gjenerik, përdorimi i emrit gjenerik në 
produktet përkatëse nuk konsiderohet të jetë në kundërshtim me nënparagrafët 1.1. 
dhe 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni.  
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3. emërtimet e origjinës apo treguesit gjeografik të regjistruar nuk mund të bëhen 
gjenerike.  

4. emërtimet e origjinës apo treguesit gjeografik i regjistruar nuk përjashton të drejtën 
e përdorimit nga çdo person, në treg, emrin e tij apo emrin e ndërmarrjes së tij, 
përveç atëherë kur emri i tillë përdoret në mënyrë të tillë që çorienton publikun. 

 
Neni 13 

Marrëdhëniet në mes markave tregtare, emërtimeve të origjinës 
dhe treguesve gjeografik 

 
1. Kur një emërtim i origjinës apo tregues gjeografik është i regjistruar sipas këtij ligji, 

refuzohet aplikimi për regjistrimin e një marke tregtare që korrespondon me njërën 
nga situatat e përmendura në nenin 12 të këtij ligji lidhur dhe me klasë të njëjtë të 
produktit nëse aplikimi për regjistrim të markës tregtare është parashtruar për 
regjistrim pas datës së parashtrimit të aplikacionit për regjistrim në bazë të këtij ligji. 

2. Markat tregtare të regjistruara në kundërshtim me paragrafin e mësipërm do të 
shfuqizohen nga Zyra.  

3. Një markë tregtare, përdorimi i së cilës korrespondon me njërën nga situatat e 
përmendura në nenin 12 të këtij ligji, dhe për të cilën është aplikuar për regjistrim 
në mirëbesim në Kosovë para datës së parashtrimit të aplikacionit për regjistrim në 
bazë të këtij ligji mund të vazhdoj të përdoret pavarësisht nga regjistrimi i 
emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik po që se nuk ekziston baza për 
shfuqizim apo revokim të saj në bazë të Ligjit për Markat Tregtare.  

 
Neni 14 

E drejta e përdorimit 
 
1. Një emërtim i origjinës apo tregues gjeografik i regjistruar sipas këtij ligji mund të 

përdoret nga çdo prodhues apo përpunues për reklamim të produktit kur sigurohet 
që këto produkte janë në përputhje me specifikimet përkatëse dhe prodhuesi apo 
përpunuesi është i regjistruar në Regjistrin e Përdoruesve të Autorizuar.  

2. Çdo produkt me prejardhje nga Kosova që tregtohet në bazë të emërtimit të 
origjinës apo treguesit gjeografik në përputhje me këtë ligj duhet të etiketohet me 
treguesin “emërtim i origjinës i mbrojtur” dhe “tregues gjeografik i mbrojtur” apo 
simbole që i shoqërojnë apo ato.  

3. Çdo produkt me prejardhje jashtë Kosovës që tregtohet në bazë të emërtimit të 
origjinës apo treguesit gjeografik të regjistruar në përputhje me këtë ligj njësoj 
mund të etiketohet me treguesit  

4. “emri i origjinës i mbrojtur” dhe “treguesi gjeografik i mbrojtur” apo simbole që 
ndërlidhen me ato.  

 
Neni 15 

Kohëzgjatja e mbrojtjes 
 
1. Mbrojtja e emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik të regjistruar sipas këtij 

ligji fillon që nga data e hyrjes në Regjistrin e emërtimeve të origjinës apo 
treguesve gjeografik të regjistruar.  
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2. E drejta e përdorimit të emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik zgjatë për 
dhjetë (10) vite që nga data e hyrjes së përdoruesit të autorizuar në Regjistrin e 
Përdoruesve të Autorizuar dhe mund të përtërihet nga ana e palës pafundësisht për 
periudha dhjetë (10) vjeçare në bazë të dispozitave të këtij ligji për sa kohë që 
emërtimi i origjinës apo treguesi gjeografik është i regjistruar.  

 
KREU III 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME MBI PROCEDURËN 
E DHËNIES SË MBROJTJES 

 
Neni 16 

Mbrojtja e emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik 
 
Emërtimeve të origjinës apo treguesve gjeografik u jepet mbrojtje me vendimin për 
regjistrim pas përfundimit të procedurave administrative nga Zyra dhe regjistrimit në 
regjistrin përkatës. 

 
Neni 17 

Dhënia e të drejtës së përdorimit të emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik 
 
E drejta e përdorimit të emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik jepet me 
vendimin për regjistrimin e përdoruesit të autorizuar, pas përfundimit të procedurave 
administrative nga Zyra. 
 

Neni 18 
Tarifat 

 
Për procedurat e Zyrës të përcaktuara me ketë ligj paguhen tarifat përkatëse të 
përcaktuara me akt nënligjor të cilin e nxjerr Ministria. 
 

Neni 19 
Regjistrat 

 
1. Zyra mbanë Regjistrin e emërtimeve të origjinës të mbrojtur dhe treguesve 

gjeografik të mbrojtur, këtu e tutje i referuar si “Regjistri”.  
2. Zyra mbanë Regjistrin e përdoruesve të autorizuar të emërtimeve të origjinës të 

mbrojtur dhe të treguesve gjeografik të mbrojtur, këtu e tutje i referuar si “Regjistri 
i Përdoruesve të Origjinës”.  

3. Përmbajtja e regjistrave të përmendur në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni do të 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerr nga Ministria.  

4. Regjistrat e përmendur në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni janë publik për çdo 
person të interesuar pa ndonjë tarifë apo pagesë të veçantë.  

5. Zyra lëshon kopje të shënimeve apo ekstrakte nga regjistrat sipas kërkesës së bërë 
nga pala dhe pas pagesës së tarifës.  
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KREU IV 
PROCEDURA E REGJISTRIMIT TË EMËRTIMEVE TË ORIGJINËS 

DHE TREGUESVE GJEOGRAFIK 
 

Neni 20 
Fillimi i procedures së regjistrimit 

 
1. Procedura për regjistrim të një emërtimi të origjinës apo një treguesi gjeografik 

fillohet me plotësimin e aplikacionit për regjistrim në Zyrë.  
2. Aplikacioni për regjistrim mund të ketë vetëm një emërtim të origjinës apo një 

tregues gjeografik të lidhur me vetëm një lloj të produktit.  
 

Neni 21 
E drejta për të aplikuar 

 
1. Të drejtën për të aplikuar për regjistrim të emërtimit të origjinës apo treguesit 

gjeografik e ka:  
1.1. çdo shoqatë e prodhuesve apo përpunuesve që punojnë më të njëjtin 

produkt, pa marrë parasysh përbërjen apo formën e saj ligjore, (këtu e tutje 
të referuar si “Grupi”);  

1.2. një person i vetëm fizik apo juridik me kusht që të paraqitet në kohën e 
plotësimit të aplikacionit për regjistrim, se personi në fjalë është i vetmi 
prodhues në zonën e përcaktuar gjeografike i gatshëm të dorëzoj një 
aplikacion dhe se zona e përcaktuar gjeografike posedon karakteristika të 
cilat dukshëm ndryshojnë nga ato të zonave fqinje apo karakteristikat e 
produktit janë të ndryshme prej atyre që prodhohen në zonat fqinje.  

2. Një grup apo një person i vetëm i cili plotëson kërkesat e caktuara në 
nënparagrafin 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni, mund të aplikojnë për regjistrim të 
një emërtimi të origjinës apo treguesi gjeografik për produktin të cilin ata e 
prodhojnë apo e ofrojnë.  

 
Neni 22 

Përmbajtja e aplikacionit për regjistrim 
 
1. Aplikacioni për regjistrim përfshinë:  

1.1. emrin dhe adresën e grupit që aplikon të shoqëruar me informata për 
statusin ligjor dhe përbërjen e grupit, nëse aplikacioni plotësohet nga grupi;  

1.2. emrin dhe adresën e personit që aplikon të shoqëruar me prova adekuate për 
statusin ligjor, nëse aplikacioni plotësohet nga një person i vetëm;  

1.3. emri i emërtimit të origjinës apo të treguesit gjeografik;  
1.4. përshkrimin e produktit;  
1.5. përcaktimin e zonës gjeografike;  
1.6. specifikacionet e produktit;  
1.7. përshkrimin e lidhjes në mes produktit dhe origjinës gjeografike të cekur në 

nenin 26 të këtij ligji;  
1.8. dëshminë mbi pagesat e kryera të tarifave të përcaktuara;  
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1.9. autorizimin nëse personi që aplikon përfaqësohet nga përfaqësuesi i 
autorizuar;  

1.10. dëshmi mbi mbrojtjen e emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik në 
vendin e tij sipas nenit 8 të këtij ligji, në formë të kopjes së një certifikate 
apo dokument tjetër ligjor në gjuhën zyrtare të vendit të origjinës me 
përkthim të dokumentit, nëse emri i origjinës apo treguesi gjeografik ka të 
bëjë me një zonë gjeografike të vendosur jashtë Kosovës;  

1.11. informata tjera apo dokumente të cilat do të përcaktohen me akte nënligjore 
në zbatim të këtij ligji.  

 
Neni 23 

Përshkrimi i produktit 
 
1. Përshkrimi i produktit, për tu përcaktuar nga emërtimi i origjinës apo treguesi 

gjeografik duhet të përfshijë të dhëna specifike teknike që përdorën zakonisht për 
ta përshkruar atë lloj produkti, përfshirë edhe karakteristikat ndijore 
(organoleptike) kurdo që të jetë e përshtatshme.  

2. Përshkrimi i këtij produkti përfshinë, kur të jetë e përshtatshme, rregulla specifike 
lidhur me paketimin(ambalazhimin) dhe etiketën.  

 
Neni 24 

Përcaktimi i zonës gjeografike 
 
Zona gjeografike përcaktohet në një mënyrë të hollësishme dhe të përpiktë që nuk 
paraqet ndonjë dykuptimësi dhe cakton kufijtë në kuptim të lidhjes në mes cilësisë apo 
karakteristikave të produktit dhe mjedisit gjeografik të përmendur/referuar në 
paragrafin 2. të nenit 4 të këtij ligji apo në kuptim të lidhjes në mes te një cilësie 
specifike, reputacionit apo ndonjë karakteristike tjetër të produktit dhe origjinës 
gjeografike të referuar në nënparagrafin 1.4. paragrafi 1. të nenit 4 të këtij ligji. 
 

Neni 25 
Specifikacioni i produktit 

 
1. Specifikacioni i produktit përmban:  

1.1. emrin e produktit që përmban emërtimin e origjinës apo treguesin 
gjeografik;  

1.2. përshkrimin e produktit përfshirë lëndën e parë, nëse është e mundur, si dhe 
karakteristikat kryesore fizike, kimike, mikrobiologjike, ndijore 
(organoleptike) apo karakteristikat tjera të produktit;  

1.3. përcaktimin e zonës gjeografike dhe, nëse është e mundur, hollësitë që 
tregojnë pajtueshmëri me kërkesat e paragrafit 2 të nenit 4 të këtij ligji;  

1.4. dëshminë që produkti ka prejardhje nga zona e përcaktuar gjeografike e 
referuar në nënparagrafin 1.3. apo 1.4 të paragrafit 1. të këtij ligji;  

1.5. përshkrimin e metodës së përfitimit të produktit dhe, nëse është e mundur, 
metodat vendore autentike të pandryshuara si dhe informata lidhur me 
paketimin, nëse personi që aplikon përcakton, jep arsye dhe justifikim 
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specifik për produktin, se pse paketimi duhet të bëhet në zonën e përcaktuar 
gjeografike për të ruajtur kualitetin e origjinës apo për të siguruar kontroll;  

1.6. hollësitë që vërtetojnë lidhjen në mes cilësisë apo karakteristikave të 
produktit dhe mjedisit gjeografik të referuar/cekur/përmendur në 
nënparagrafin 1.3. të paragrafit 1. të nenit 4 të këtij ligji apo lidhjen në mes 
cilësisë specifike, reputacionit apo karakteristikë tjetër të produktit dhe 
origjinës gjeografike të referuar/cekur/përmendur në nënparagrafin 1.4. të 
paragrafit 1. të nenit 4 të këtij ligji;  

1.7. emrin dhe adresën e autoriteteve apo organeve që verifikojnë pajtueshmërinë 
e dispozitave të specifikacionit dhe detyrave të tyre specifike;  

1.8. çdo rregull specifik i etiketës për produktin në fjalë;  
1.9. rregulla të hollësishme mbi origjinën dhe cilësinë e ushqimit, për produktet 

me origjinë/prejardhje shtazore të përcaktuara si emërtime të origjinës;  
1.10. çdo kërkesë tjetër e cila përshkruhet në dispozitat e një ligji të veçantë apo 

ne aktet nënligjore të miratuara nga Ministria relevante sipas këtij ligji.  
 

Neni 26 
Lidhja 

 
1. Hollësitë që vërtetojnë lidhjet e referuara në nënparagrafin 1.6. të paragrafit 1. të 

nenit 25 të këtij ligji duhet të sqarojnë dhe shpjegojnë se si karakteristikat e zonës 
së përcaktuar gjeografike ndikojnë në produktin final. Kurdo që është e 
përshtatshme përfshihen edhe elementet specifike të përshkrimit të produktit apo 
metoda e prodhimit e cila e arsyeton lidhjen.  

2. Emërtime të origjinës përmban:  
2.1. hollësitë e zonës gjeografike, përshirë faktorin njeri dhe faktorin natyror, 

përkatës për lidhjen;  
2.2. hollësitë e cilësisë apo karakteristikave të produktit që janë esencialisht ose 

ekskluzivisht si rezultat i mjedisit gjeografik;  
2.3. përshkrimi i bashkëveprimit në mes të hollësive sipas nënparagrafëve 2.1. 

dhe 2.2. të këtij paragrafi.  
3. Treguesit gjeografik përmban:  

3.1. hollësitë e zonës gjeografike me ndikim për lidhje te referuara në nenin 25 
të këtij ligji;  

3.2. deklarata nëse është e bazuar në kualitetin specifik apo reputacionin apo 
karakteristika tjera që i atribuohen origjinës gjeografike së bashku me 
hollësitë e kualitetit specifik, reputacionit apo karakteristikave tjera të 
produktit që i atribuohen origjinës gjeografike;  

3.3. përshkrimi i bashkëveprimit të rastësishëm në mes hollësive në bazë të 
nënparagrafëve 3.1. dhe 3.2. të këtij paragrafi.  

 
Neni 27 

Verifikimi i pajtueshmërisë me specifikacionet 
 
1. Autoritetet apo organet e autorizuara për verifikimin e pajtueshmërisë së produktit 

me dispozitat e specifikacionit duhet të jenë institucione të autorizuara dhe të 
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pranuara për verifikim të pajtueshmërisë së produktit me dispozitat e 
specifikacionit (këtu e tutje të referuara si Organe Certifikuese) në përputhje me 
legjislacionin në fuqi për konformitet.  

2. Organet certifikuese do të sigurojnë që verifikimi i pajtueshmërisë së produktit me 
dispozitat e specifikacionit te jetë kryer para se ta vendosin produktin në treg.  

3. Për sa i përket emrave të origjinës apo treguesve gjeografik lidhur me zonën 
gjeografike që ndodhet jashtë Kosovës verifikimi i pajtueshmërisë së produktit me 
dispozitat e specifikacionit para vendosjes së produktit në treg do të sigurohet nga 
autoritetet publike të përcaktuara nga vendi i origjinës dhe/apo nga organet 
certifikuese të produktit.  

4. Shpenzimet për verifikimin e tillë të pajtueshmërisë së produktit me dispozitat e 
specifikacionit do të barten nga përdoruesit e autorizuar të nënshtruar ndaj 
kontrollit.  

 
Neni 28 

Verifikimi i prodhimeve bujqësore dhe artikujve ushqimorë 
 
1. Në rast të produkteve bujqësore apo artikujve ushqimorë organet certifikuese të 

cekura në nenin 27 të këtij ligji miratohen nga Ministri i Ministrisë përkatëse për 
Bujqësi. Kushtet e veçanta të cilat kërkohen për certifikim, lista e organeve të 
miratuara dhe çështje tjera të kësaj natyre do të përcaktohen nga Ministri i 
Ministrisë përkatëse për Bujqësi.  

2. Hollësitë mbi kushtet dhe procedurën për verifikim të pajtueshmërisë me 
prodhimin bujqësorë apo artikullin ushqimor me dispozitat e specifikacionit, në 
rast se organet certifikuese kanë vërtetuar se produkti nuk përputhet me dispozitat 
e specifikacionit, procedura si dhe mënyra e caktimit të tarifave për verifikim nga 
organet certifikuese do të përcaktohen nga Ministri i Ministrisë përkatëse për 
Bujqësi.  

 
Neni 29 

Ekzaminimi i aplikimit 
 
1. Zyra do të kontrolloj nëse aplikacioni i parashtruar përmban të gjitha dokumentet e 

kërkuara sipas nenit 22 të këtij ligji dhe nxjerr vendim në afat prej gjashtëdhjetë 
(60) ditësh.  

2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk përmban të gjitha kërkesat e nevojshme në 
bazë të nenit 22 të këtij ligji, Zyra do të ftoj personin që aplikon të korrigjoj 
aplikacionin brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh.  

3. Me kërkesë të aplikuesit, e cila duhet të bëhet brenda afatit të caktuar kohorë të 
referuar në paragrafin 2. të këtij neni, afati kohor mund të zgjatet për maksimum 
tridhjetë (30) ditë duke llogaritur që nga data e skadimit të atij afati.  

4. Nëse personi që aplikon nuk e korrigjon aplikacionin e tij bazuar në ftesën e Zyrës 
apo dështon të korrigjoj atë brenda afatit, aplikacioni do të refuzohet.  
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Neni 30 
Kontrollimi i kërkesave për mbrojtje 

 
1. Nëse aplikacioni plotëson kushtet sipas nenit 29 të këtij ligji Zyra do të ekzaminoj 

më tej nëse aplikacioni i përmbush kërkesat e parashkruara për mbrojtjen e emrit të 
origjinës apo treguesve gjeografik dhe në veçanti nëse plotëson kërkesat e caktuara 
prej nenit 21 deri tek neni 28 të këtij ligji.  

2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk përputhet me kërkesat e nevojshme, Zyra 
do ta njoftoj personin që aplikon, me shkrim, lidhur me arsyet se pse mbrojtja e 
emrit të origjinës apo treguesit gjeografik nuk i është lejuar dhe do ta ftojnë atë të 
dorëzoj vërejtjen e tij brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve.  

3. Me anë të kërkesës nga personi që aplikon, e cila duhet të bëhet brenda afatit të 
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2. të këtij neni, ai afat i kufizuar kohorë 
mund të zgjatet deri në maksimum tridhjetë (30) ditë i llogaritur që nga data e 
skadimit të afatit.  

4. Nëse personi që aplikon nuk dorëzon ndonjë vërejtje apo nëse përkundër vërejtjes 
së tij, Zyra konsideron se personin që aplikon nuk i përmbush kërkesat e 
parashkruara për mbrojtje të emrit të origjinës apo treguesit gjeografik, aplikacioni 
do të refuzohet.  

5. Nëse Zyra pas kryerjes së procedurës në përputhje me dispozitat e këtij neni 
konsideron se personin që aplikon përmbush kërkesat e parashkruara për mbrojtje 
të emrit të origjinës apo treguesit gjeografik, do ta publikoj në Buletinin e saj 
zyrtar pjesën e aplikacionit për regjistrim të emrit të origjinës apo treguesit 
gjeografik që është i referuar në nënparagrafët 1.3., 1.4., 1.5. dhe 1.7 paragrafit 1. 
të nenit 22 të këtij ligji.  

 
Neni 31 

Kontrollimi i prodhimeve bujqësore dhe artikujve ushqimorë 
 
Në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor kontrollimi dhe vendimi i 
referuar në nenin 30 të këtij ligji do të kryhen dhe merren nga një komision ekspertësh 
i përbërë nga dy (2) ekspert të emëruar nga Ministri i Ministrisë përkatëse për Bujqësi 
dhe dy (2) ekspert të emëruar nga Drejtori i Zyrës për çdo rast në veçanti. 
 

Neni 32 
Kundërshtimi 

 
1. Brenda tre (3) muajve që nga data e publikimit të aplikimit sipas paragrafit 5. të 

nenit 30 të këtij ligji, çdo person mund të parashtroj kundërshtim ndaj regjistrimit 
të propozuar të emrit të origjinës apo treguesit gjeografik sipas kushteve në vijim: 
1.1. që nuk pajtohet me definicionet e referuara në nenin 4 të këtij ligji; apo,  
1.2. që regjistrimi i emrit të propozuar do të jetë në kundërshtim të nenit 10 apo 

nënparagrafët 1.2. dhe 1.3 të paragrafit 1. të nenit 9 të këtij ligji;, apo  
1.3. që regjistrimi i emrit të propozuar do të rrezikonte ekzistencën e pjesshme 

apo komplete të një emri identik apo marke tregtare apo ekzistencën e 
produkteve të cilët kanë qenë ligjërisht në treg për së paku pesë (5) vite 
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duke i paraprirë datës së publikimit të referuar në paragrafin 5. të nenit 30 të 
këtij ligji; apo  

1.4. ai emër për të cilin kërkohet regjistrimi është gjenerik në kuptim të 
nënparagrafit 1.1. të paragrafit 1. të nenit 9 të këtij ligji.  

 
Neni 33 

Procedura e kundërshtimit 
 
1. Zyra do të kontrolloj nëse kundërshtimi është parashtruar përbrenda afatit të 

caktuar kohorë të parashkruar në paragrafin 1. të nenit 30 të këtij ligji dhe nëse 
janë dorëzuar dhe ekzistojnë dëshmitë që vërtetojnë bazën sipas së cilës është bërë 
kundërshtimi. 

2. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi nuk është parashtruar përbrenda afatit të 
caktuar apo që pala kundërshtuese nuk i ka dorëzuar dëshmitë e kërkuara, 
kundërshtimi do të refuzohet.  

3. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi është parashtruar përbrenda afatit të caktuar 
dhe të gjitha dëshmitë e kërkuara janë dorëzuar, kundërshtimi së bashku me të 
gjitha dëshmitë e dorëzuara do ti dërgohen personit që ka aplikuar. Personi që ka 
aplikuar do të ftohet që të paraqes vërejtjet e tij mbi kundërshtimin e bërë si dhe 
dëshmitë e dorëzuara brenda tridhjetë (30) ditëve.  

4. Me anë të kërkesës së personit që aplikon, e cila duhet të bëhet përbrenda afatit të 
caktuar cekur në paragrafin 3. të këtij neni, afati kohor mund të zgjatet për tridhjetë 
(30) ditë llogaritur nga data e skadimit të afatit.  

5. Zyra do të vendos se a është kundërshtimi i justifikuar në kuptim të përdorimit të 
drejtë dhe tradicional dhe mundësisë aktuale të konfuzionit.  

6. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi është i justifikuar, ajo do të refuzoj 
aplikacionin për regjistrim të një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik.  

7. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi nuk është i justifikuar ajo do të refuzoj 
kundërshtimin dhe do të vazhdoj me procedurën e regjistrimit.  

 
Neni 34 

Regjistrimi i një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik 
 
1. Nëse aplikacioni për regjistrim i një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik i 

plotëson të gjitha kërkesat e parashkruara për mbrojtjen e emrit të origjinës apo 
treguesit gjeografik dhe pas shqyrtimit te kundërshtimeve nëse ka, Zyra do të 
lëshon vendim për regjistrimin e një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik 
dhe do të regjistroj emrin e mbrojtur të origjinës apo treguesin gjeografik në 
Regjistër.  

2. Regjistrimi do të publikohet në gazetën zyrtare të Zyrës.  
3. Të dhënat për publikim për regjistrimin e një emri të origjinës apo një treguesi 

gjeografik do të përcaktohen me akt nënligjor të nxjerr nga Ministria.  
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Neni 35 
Përmbajtja e shënimeve në Regjistër 

 
1. Zyra do të regjistroj të dhënat në vijim në Regjistër me rastin e regjistrimit të emrit 

të mbrojtur të origjinës apo treguesit gjeografik në Regjistër: 
1.1. emri i regjistruar i produktit të mbrojtur nga një emër i origjinës apo një 

tregues gjeografik;  
1.2. llojin nëse emri është i mbrojtur si emër i origjinës apo tregues gjeografik;  
1.3. lloji i produktit që përmban emrin e mbrojtur të origjinës apo treguesin 

gjeografik;  
1.4. treguesin e vendit të origjinës;  
1.5. të dhënat për vendimin e regjistrimit të një emri të origjinës apo një treguesi 

gjeografik.  
 

Neni 36 
Ndryshimet në specifikacionin e produktit 

 
1. Çdonjëri i cili ka të drejtë të aplikoj për regjistrim të një emri të origjinës apo një 

treguesi gjeografik në bazë të nenit 21 të këtij ligji, mund të aplikoj për të 
ndryshuar specifikacionin e miratuar të produktit, në veçanti të merr parasysh 
zhvillimet dhe të arriturat shkencore dhe teknike apo të ri-përcaktoj zonën 
gjeografike të referuar në nënparagrafin 1.3. të paragrafit 1. të nenit 25 të këtij ligji. 

2. Aplikacioni për miratim të një ndryshimi në specifikacionin e produktit do të 
përshkruaj dhe paraqes arsyet për ndryshimin e kërkuar. 

 
Neni 37 

Procedura për ndryshimet e specifikacionit të produktit 
 
1. Kur ndryshimi përfshinë një apo më shumë ndryshime lidhur me emrin, 

përshkrimin e produktit, përcaktimin e zonës gjeografike apo përshkrimin e lidhjes, 
procedura për ndryshim bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga neni 29 deri te 
neni 34 të këtij ligji.  

2. Në rastin e tillë siç është përshkruar në paragrafin 1. të këtij neni të dhënat e 
kërkuara në bazë të nën-paragrafit 1.10. të paragrafit 1. të nenit 22 të këtij ligji 
duhet të përmbajnë aplikacionin të kompletuar sipas rregullit në bazë të këtij neni 
si dhe specifikacionin e propozuar më të dhëna të reja të produktit.  

3. Në rast të ndryshimit nga paragrafi 1. i këtij neni, të dhënat për publikim bëhen në 
përputhje me paragrafin 5. të nenit 30 të këtij ligji.  

4. Ndryshimet do të konsiderohen si të vogla dhe Zyra do të vendos nëse do të 
miratoj kërkesën duke mos përcjell procedurën e deklaruar prej nenit 32 deri 34 të 
këtij ligji, nëse ndryshimet nga paragrafi 1. i këtij neni nuk:  
4.1. lidhen me karakteristikat thelbësore të produktit;  
4.2. ndryshojnë lidhjet e referuara ne nenin 25 të këtij ligji;  
4.3. përfshijnë ndryshim të emrit, apo të ndonjë pjese të emrit të produktit;  
4.4. ndikojnë në zonën e përcaktuar gjeografike;  
4.5. përfaqësojnë një rritje në kufizimet e tregtisë së produktit apo lëndës së tij të 

parë.  
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5. Kur ndryshimi nuk përfshinë ndonjë ndryshim nga paragrafi 1. i këtij neni apo ka 
të bëjë më ndonjë ndryshim të përkohshëm në specifikacione që rezulton nga 
imponimi i masave të detyrueshme sanitare apo fitosanitare nga autoritetet publike, 
Zyra do të përcaktoj nëse do të miratoj ndryshimin e propozuar.  

6. Kur Zyra të vendos të pranoj një ndryshim në specifikacionin i cili përfshinë apo 
përmban një ndryshim të dhënave të regjistruara në Regjistër në bazë të nenit 35 të 
këtij ligji, këto ndryshime do të regjistrohen në regjistër dhe janë efektive që nga 
data kur është marrë vendimi për të pranuar ndryshimin. 

 
Neni 38 
Anulimi 

 
1. Vendimi për mbrojtjen e një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik do të 

anulohet nëse Zyra vërteton se: 
1.1. gjatë kohës së plotësimit të aplikacionit për regjistrim kushtet për mbrojtjen 

e parashkruar në bazë të këtij ligji nuk ishin plotësuar;  
1.2. pajtueshmëria me kushtet e specifikacionit për produktin e mbuluar nga 

emri i mbrojtur ka pushuar së ekzistuari;  
1.3. në rast se një emër i origjinës apo një tregues gjeografik i cili ka të bëjë më 

një zonë gjeografike e cila ndodhet jashtë Kosovës, emri në fjalë nuk do të 
jetë më tutje i mbrojtur në vendin e tij të origjinës;  

1.4. bazuar në një kërkesë të bazuar ligjore të një personi fizik apo juridik për 
anulimin e një vendimi të tillë mbi mbrojtjen e emrit të origjinës apo 
treguesit gjeografik; 

2. Në rast së procedura e anulimit është e bazuar mbi bazat e parashkruara në 
nënparagrafin 1.4. të këtij neni, neni 32 dhe paragrafi 5. i nenit 33 të këtij ligji do 
të zbatohet në përputhje me rrethanat.  

3. Kur një vendim për mbrojtjen e emrit të origjinës apo treguesit gjeografik është 
anuluar do të konsiderohet se emri i origjinës apo treguesi gjeografik nuk ka pasur, 
që nga fillimi, efektet e specifikuara në këtë ligj.  

 
Neni 39 

Procedura e Anulimit 
 
1. Anulimi i një vendimi mbi mbrojtjen e një emri të origjinës apo një treguesi 

gjeografik mund të kërkohet nga çdo person juridik apo fizik apo nga zyra sipas 
detyrës zyrtare. 

2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni do të përmbaj arsyet e kërkesës si dhe çdo 
informatë tjetër apo dokument që do të jetë i parashkruar në mënyrë të hollësishme 
me akt nënligjor të nxjerr nga Ministria.  

3. Nëse Zyra konstaton se kërkesa nuk përmban të gjitha kërkesat e parashkruara në 
bazë të paragrafit 2. të këtij neni, kërkesa do të anulohet.  

4. Nëse kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni do të përmbaj të gjitha kërkesat e 
parashkruara nga paragrafi 2. i këtij neni ajo do të publikohet në gazetën zyrtare të 
Zyrës.  

5. Brenda tre (3) muajsh që nga data e publikimit të relevantet dhënave mbi kërkesën 
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për anulim të vendimit të mbrojtjes se një emri të origjinës apo treguesi gjeografik 
bazuar në paragrafin 4. të këtij neni çdo person i interesuar mund të jap një 
deklaratë mbi vërejtjen në kërkesën për anulim të vendimit për mbrojtje të një emri 
të origjinës apo treguesi gjeografik nëse një person i tillë mund të tregojë 
mbështetje të vazhdueshme komerciale mbi emrin e regjistruar.  

6. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për anulimin e vendimit për mbrojtjen e emrit të 
origjinës apo treguesit gjeografik është e justifikuar, ajo do të anuloj regjistrimin e 
emrit të origjinës apo një treguesi gjeografik, do të fshij shënimet nga Regjistri pasi 
që vendimi mbi anulim të merr formën e prerë dhe do të publikoj faktin në 
Buletinin e Zyrës.  

7. Zyra do të refuzoj kërkesën për anulimin e regjistrimit për mbrojtjen e një emri të 
origjinës apo një treguesi gjeografik nëse konstaton se ajo nuk është e bazuar.  

 
Neni 40 

Anulimi i procedurës për produkte bujqësore dhe artikujt ushqimorë 
 
Në rastet e produketeve bujqësore dhe artikujve ushqimor kontrollimi dhe vendimi i 
referuar në nenin 39 të këtij ligji do të kryhen nga komisioni i ekspertëve bazuar në 
nenin 31 të këtij ligji. 
 

Neni 41 
Anulimi i procedurës për emrat e origjinës apo treguesit gjeografik të cilët kanë 

të bëjnë me zonën gjeografike që ndodhet jashtë Kosovës 
 
1. Në rast se anulimi kërkohet mbi bazat e referuara në nënparagrafin 1.3. të 

paragrafit 1. të nenit 38 të këtij ligji, pavarësisht prej dispozitës së paragrafit 1. të 
nenit 39 të këtij ligji, kërkesa ka mundësi që gjithashtu të parashtrohet nga 
autoritetet relevante të vendit të origjinës dhe pavarësisht prej dispozitës së 
paragrafit 2. të nenit 39 të këtij ligji kërkesa e tillë duhet që gjithashtu të 
shoqërohet me një kopje të certifikatës apo ndonjë dokumenti tjetër ligjor në 
gjuhën e vendit origjinës dhe të përkthyer që vërteton se emri tash e tutje nuk është 
i mbrojtur në vendin e origjinës.  

2. Në rast se kërkohet anulim mbi bazat e referuara në nënparagrafin 1.3. paragrafi 1. 
të nenit 38 dhe paragrafët 4. dhe 5. të nenit 39 të këtij ligji, nuk do të zbatohen.  

 
Neni 42 

Kufizimet për sa i përket administrimit 
 
Një emër i regjistruar i origjinës apo tregues gjeografik nuk mund të transferohet, 
licencohet, apo të jetë subjekt i të drejtave të njëjta, marrëveshjes së lirë apo çfarëdo 
forme e caktimit të të drejtave. 
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KREU V 
PROCEDURA PËR REGJISTRIMIN E NJË PËRDORUESI 

TË AUTORIZUAR TË EMRIT TË MBROJTUR TË ORIGJINËS 
APO NJË TREGUESI GJEOGRAFIK 

 
Neni 43 

Inicimi i procedurës së regjistrimit 
 
1. Procedura për regjistrimin e një përdoruesi të autorizuar të një emri të mbrojtur të 

origjinës apo treguesi gjeografik do të iniciohet duke parashtruar një aplikacion për 
regjistrim në Zyrë.  

2. Aplikacioni nga paragrafi 1. i këtij neni mund të plotësohet nga çdo prodhues ose 
përpunues, qoftë person juridik apo fizik, i cili prodhon apo përpunon produktin e 
mbrojtur nga emri i origjinës apo treguesi gjeografik në përputhje me 
specifikacionet relevante të produktit.  

3. Aplikacioni nga paragrafi 1. i këtij neni mund të plotësohet vetëm pasi që emri i 
origjinës apo treguesi gjeografik përkatës është regjistruar në përputhje me 
dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 44 

Përmbajtja e aplikacionit për regjistrim nga përdoruesi i autorizuar 
 
1. Aplikacioni për regjistrim të një përdoruesi të autorizuar do të përfshijë:  

1.1. një kërkesë nga përdoruesi i autorizuar;  
1.2. informata që identifikon personin që aplikon;  
1.3. emri i regjistruar i origjinës dhe treguesi gjeografik për të cilin personi që 

aplikon dëshiron të autorizohet për ta përdorur;  
1.4. lloji i produktit që përmban emrin e mbrojtur të origjinës apo treguesin 

gjeografik;  
1.5. informata, përfshirë emrin dhe adresën, mbi autoritetet apo organet e 

besuara për verifikim të përputhjes së produktit me dispozitat e 
specifikacionit.  

2. Aplikacioni për regjistrim duhet të shoqërohet me dokumentet në vijim:  
2.1. certifikata e përputhjes së produktit me dispozitat e specifikacionit të 

lëshuar nga autoritetet apo organet e besuara për verifikimin e përputhjes së 
produktit me dispozitat e specifikacionit të identifikuar në aplikacion në 
përputhje me dispozitat e nenit 27 të këtij ligji;  

2.2. dëshmi e lëshuar nga autoriteti kompetent që personin që aplikon kryen 
aktivitetin specifik apo prodhon produktin specifik në zonën gjeografike të 
përshkruar në specifikacionin e produktit;  

2.3. dëshmi mbi pagesën e kryer të tarifave të parashkruara.  
 

Neni 45 
Ekzaminimi i aplikimit 

 
1. Zyra do të kontrolloj nëse aplikacioni i parashtruar i përdoruesit të autorizuar 

përmban të gjitha dokumentet e kërkuara bazuar në nenin 44 të këtij ligji.  
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2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk i përmban të gjitha kërkesat e nevojitura 
sipas nenit 44 të këtij ligji, Zyra do të ftoj nga personi që aplikon të korrigjoj 
aplikacionin brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve.  

3. Me anë të kërkesës nga personi që aplikon, e cila duhet të bëhet brenda afatit të 
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2. të këtij neni, afati i caktuar kohorë 
mund të zgjatet për maksimum tridhjetë (30) ditë duke llogaritur që nga data e 
skadimit të atij afati kohorë.  

4. Nëse personi që aplikon nuk e korrigjon aplikacionin në përputhje me ftesën e 
Zyrës apo dështon të korrigjoj atë brenda afatit të caktuar kohorë, aplikacioni për 
regjistrim të përdoruesit të autorizuar do të refuzohet.  

 
Neni 46 

Kontrollimi i kërkesave për mbrojtje 
 
1. Nëse aplikacioni është i plotë bazuar në nenin 45 të këtij ligji. Zyra më tej do të 

kontrolloj nëse kërkesat e parashkruara për dhënien e të drejtës së përdorimit të 
emrit të origjinës apo treguesit gjeografik janë përmbushur. 

2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk është në pajtim me kërkesat e nevojitura, 
Zyra do të njoftoj personin që aplikon, me shkrim, lidhur me arsyet se pse e drejta 
e përdorimit të një emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi gjeografik nuk do ti 
lejohet dhe do ta ftoj atë të dorëzoj vërejtjen e tij brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve. 

3. Me anë të kërkesës së personit që aplikon, e cila duhet të bëhet brenda afatit të 
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2. të këtij neni, ai afat kohorë mund të 
zgjatet për një maksimum prej tridhjetë (30) ditëve i llogaritur që nga data e 
skadimit të atij afati kohorë.  

4. Nëse personi që aplikon nuk paraqet ndonjë vërejtje apo nëse, përkundër vërejtjeve 
të tij, Zyra konsideron se personi që aplikon nuk i plotëson kërkesat e parashkruara 
për lejimin e të drejtës së përdorimit të emrit të mbrojtur të origjinës apo treguesit 
gjeografik, aplikacioni do të refuzohet.  

 
Neni 47 

Kontrollimi në rast të produkteve bujqësore apo artikujve ushqimor 
 
Në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimorë kontrollimi dhe vendimi i 
referuar në nenin 44 të këtij ligji do të kryhet dhe merret nga komisioni i ekspertëve në 
bazë të nenit 29 të këtij ligji. 
 

Neni 48 
Regjistrimi i përdoruesit të autorizuar 

 
1. Nëse aplikacioni për regjistrim të një përdoruesi të autorizuar i plotëson të gjitha 

kërkesat e parashkruara për dhënien e të drejtës së përdorimit të një emri të 
mbrojtur të origjinës apo një treguesi gjeografik Zyra do të ftoj personin që aplikon 
të paguaj tarifat përkatëse për periudhën fillestare të mbrojtjes.  

2. Nëse personi që aplikon nuk dorëzon në Zyrë dëshmi të pagesës së kryer të tarifave 
të parashkruara për periudhën fillestare të mbrojtjes në bazë të paragrafit 1. të këtij 
neni, Zyra do të refuzoj aplikacionin.  
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3. Nëse personi që aplikon dorëzon në Zyrë dëshmi mbi pagesën e kryer të tarifës për 
periudhën fillestare të mbrojtjes brenda afatit të caktuar në paragrafin 1. të këtij 
neni, Zyra do merr vendim për regjistrimin e një përdoruesi të autorizuar të një 
emri të mbrojtur të origjinës apo një treguesi gjeografik dhe do të regjistroj emrin e 
mbrojtur të origjinës apo treguesin gjeografik në Regjistrin e Përdoruesve të 
Autorizuar.  

 
Neni 49 

Përmbajtja e shënimeve në Regjistrin e Përdoruesve të Regjistruar 
 
1. Në Regjistrin e Përdoruesve të Autorizuar Zyra regjistron përdoruesin e autorizuar 

të një emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi gjeografik regjistron të dhënat në 
vazhdim: 
1.1. emri dhe adresa e përdoruesit të autorizuar;  
1.2. të dhënat nëse përdoruesi i autorizuar ka të drejtë të përdor emrin e origjinës 

apo treguesin gjeografik;  
1.3. emri i regjistruar i origjinës apo treguesi gjeografik të cilin përdoruesi i 

autorizuar ka të drejtë të përdor;  
1.4. referenca e vendimit mbi regjistrimin e një përdoruesi të autorizuar të emrit 

të origjinës apo një treguesi gjeografik.  
 

Neni 50 
Obligimi dhe mënyra e përdorimit nga përdoruesi i autorizuar 

 
1. Përdoruesi i autorizuar do të ketë të drejtë të përdor emrin e mbrojtur të origjinës 

apo treguesin gjeografik vetëm në marketingun e produktit në përputhje me 
specifikacionin relevant.  

2. E drejta e referuar në paragrafin 1. të këtij neni gjithashtu do të përmbaj të drejtën 
e paketimit, katalogëve, broshurave, reklamave, dokumenteve biznesi për 
identifikim dhe forma tjera të dokumentacionit të biznesit si dhe importi apo 
eksporti i produkteve të tilla.  

 
Neni 51 

Certifikata e të drejtës së përdorimit 
 
1. Me anë të kërkesës së një përdoruesi të autorizuar me kusht që të jetë paguar tarifa 

përkatëse, Zyra do të lëshoj një certifikatë mbi të drejtën e përdorimit të një emri të 
origjinës apo treguesi gjeografik.  

2. Të dhënat që përmban certifikata do të rregullohen me akt nënligjor të cilin e 
nxjerr Ministria.  

 
Neni 52 

Regjistrimi i ndryshimeve në Regjistrin e Përdoruesve të Autorizuar 
 
Me anë të kërkesës nga përdoruesi i autorizuar, Zyra do të regjistroj të gjitha 
ndryshimet lidhur me emrin dhe adresën e përdoruesit të autorizuar, me kusht që 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1032 

kërkesa është e shoqëruar me dëshmi adekuate se ndryshimi nuk ndikon në 
përmbushjen e kërkesave të parashkruara për dhënien e të drejtës së përdorimit të një 
emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi gjeografik. 
 

Neni 53 
Përtërirja e regjistrimit të një përdoruesi të autorizuar 

 
1. Regjistrimi i një përdoruesi të autorizuar do të përtërihet për periudhën e 

parashkruar në paragrafin 2. të nenit 15 të këtij ligji me kusht që emri i origjinës 
apo treguesi gjeografik që i referohet të mbes i regjistruar dhe pas kërkesës së 
parashtruar nga përdoruesi i autorizuar e cila duhet të shoqërohet me dokumentet 
vijuese:  

2. Certifikata e përputhshmërisë së produktit me dispozitat e specifikacionit të lëshuar 
nga autoritetet apo organet e besuara për verifikimin e përputhshmërisë së 
produkteve me dispozitat e specifikacionit;  

3. Dëshmi mbi pagesën e kryer të tarifave përkatëse.  
 

Neni 54 
Revokimi i regjistrimit të një përdoruesi të autorizuar 

 
Nëse Zyra vërteton se përdoruesi ka pushuar të përmbush të gjitha kërkesat e 
parashkruara për dhënien e të drejtës së përdorimit të një emri të mbrojtur të origjinës 
apo treguesi gjeografik, Zyra do të marr vendim për revokimin e regjistrimit të një 
përdoruesi të autorizuar pas kryerjes së procedurës për revokim pranë Zyrës. 
 

Neni 55 
Procedura e revokimit 

 
1. Procedura e revokimit e referuar në nenin 54 të këtij ligji do të iniciohet sipas 

detyrës (ex officio) apo me anë të kërkesës për revokim e cila mund të parashtrohet 
nga çdo person fizik dhe juridik që ka interes të ligjshëm.  

2. Zyra do të njoftoj përdoruesin e autorizuar mbi faktin se procedura e revokimit 
është iniciuar dhe do ta ftoj atë të dorëzoj vërejtjet e tij, në veçanti të dëshmoj 
ekzistencën e kërkesave të parashkruara për dhënien e të drejtës së përdorimit të 
një emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi gjeografik brenda tridhjetë (30) 
ditëve. 

3. Me anë të kërkesës së përdoruesit të autorizuar e cila duhet të bëhet brenda afatit të 
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2. të këtij neni, ai afat i kufizuar kohorë 
mund të zgjatet për një maksimum prej tridhjetë (30) ditëve i llogaritur që nga data 
e skadimit të afatit kohor.  

4. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për revokim të regjistrimit të një përdoruesi të 
autorizuar është e bazuar, ajo do të anuloj regjistrimin e përdoruesit të regjistruar 
dhe do të fshij emrin e tij nga Regjistri i Përdoruesve të Autorizuar pasi që vendimi 
mbi revokimin të merr formën e prerë.  

5. Zyra do të refuzoj kërkesën për anulim të regjistrimit të një përdoruesi të 
autorizuar nëse e konstaton se ajo nuk është e bazuar.  
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Neni 56 
Revokimi i procedurës në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor 

 
Në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimorë vendimet e referuara në 
nenin 54 dhe 55 të këtij ligji do të merren nga një komision ekspertësh bazuar në nenin 
31 të këtij ligji. 
 

Neni 57 
Pushimi i të drejtës së përdorimit 

 
1. E drejta e përdorimit do të pushoj së ekzistuari nëse:  

1.1. periudha e mbrojtjes skadon dhe nuk është përtërirë sipas nenit 43 të këtij 
ligji, që nga data e skadimit të periudhës së mbrojtjes;  

1.2. përdoruesi i autorizuar heq dorë nga e drejta e përdorimit, që nga data e 
dorëzimit të njoftimit mbi atë fakt në Zyrë;  

1.3. përdoruesi i autorizuar pushon së ekzistuari që nga data e atij fakti apo 
vendimi i autoritetit kompetent që e vërteton këtë fakt;  

1.4. regjistrimi i përdoruesit të autorizuar anulohet, do të konsiderohet se 
regjistrimi i përdoruesit të autorizuar nuk ka pas, që nga fillimi, efektet e 
specifikuara në këtë ligj;  

1.5. regjistrimi i përdoruesit të autorizuar është i revokuar, që nga data kur 
vendimi mbi revokim merr formën e prerë;  

1.6. emri i origjinës apo treguesi gjeografik nuk është i mbrojtur më tutje sipas 
kushteve të caktuara në këtë ligj. 

 
Neni 58 

Anulimi i të drejtës së përdorimit 
 
Vendimi për regjistrimin e përdoruesit të autorizuar do të anulohet nëse Zyra e vërteton 
gjatë procedurës së në kohën e plotësimit të aplikacionit për regjistrim të një përdoruesi 
të autorizuar kushtet për mbrojtje nuk ishin plotësuar të përcaktuara në bazë të këtij 
ligji. 
 

Neni 59 
Procedura e anulimit të drejtës së përdorimit 

 
1. Procedura e anulimit e referuar në nenin 58 të këtij ligji do të iniciohet sipas 

detyrës (ex officio) apo me anë të kërkesës kundër vendimit për regjistrimin e 
përdoruesit të autorizuar parashtrohet nga çdo person juridik dhe fizik që ka interes 
ligjor.  

2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni do të përmbaj arsyet për kërkesën si dhe çdo 
informatë tjetër apo dokument të kërkuar me akte nënligjore në zbatim të këtij ligji.  

3. Nëse Zyra konstaton se kërkesa nuk i përmban të gjitha kërkesat e parashkruara 
sipas paragrafit 2. të këtij neni kërkesa do të refuzohet.  

4. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për anulim është paraqitur në përputhje me 
paragrafin 2. të këtij neni, kërkesa për anulim së bashku me të gjitha dëshmitë e 
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dorëzuara do ti dërgohet përdoruesit të autorizuar dhe përdoruesi i autorizuar do të 
ftohet të dorëzoj vërejtjen e tij mbi kërkesën e parashtruar brenda gjashtëdhjetë 
(60) ditëve.  

5. Me anë të kërkesës nga përdoruesi i autorizuar e cila duhet të bëhet brenda afatit të 
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 4. të këtij neni, afati kohorë mund të 
zgjatet edhe për një maksimum prej tridhjetë (30) ditëve duke llogaritur që nga 
data e skadimit të atij afati të kufizuar kohorë.  

6. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për anulim të vendimit për regjistrimin e 
përdoruesit të autorizuar është e bazuar, ajo do ta anuloj atë dhe do të fshije 
regjistrimin nga Regjistri i Përdoruesve të Autorizuar pasi që vendimi mbi 
anulimin të merr formën e prerë.  

7. Zyra do të refuzoj kërkesën për anulimin e vendimit mbi regjistrimin e një 
përdoruesi të autorizuar nëse konstaton se nuk është e bazuar.  

 
Neni 60 

Procedura e anulimit në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimorë 
 
Në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimorë vendimi i referuar në nenin 
58 dhe 59 të këtij ligji do të merret nga komisioni i ekspertëve bazuar në nenin 31 të 
këtij ligji. 
 

KREU VI 
MBROJTJA CIVILE - JURIDIKE 

 
Neni 61 

Shkelja e të drejtës 
 
Çdo përdorim i paautorizuar i emrit të origjinës apo treguesit gjeografik apo çfarëdo 
simboli apo praktike të ndaluar sipas nenit 12 dhe 14 të këtij ligji paraqet shkelje të 
emrit të origjinës apo treguesit gjeografik. 
 

Neni 62 
Subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave 

 
Padinë në rast të shkeljes së të drejtave të emrit të origjinës apo treguesit gjeografik 
sipas këtij ligji kanë të drejtë ta ushtrojnë pronari i emrit të origjinës apo treguesit 
gjeografik, apo bartësi i së drejtës së emrit të origjinës apo treguesit gjeografik. 
 

Neni 63 
Procedura për konstatimin dhe ndalimin e shkeljes 

 
1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik mund të parashtrojë padi në 

gjykatë për konstatimin e shkeljes së të drejtës se një emri të origjinës apo treguesi 
gjeografik kundër personit i cili ka shkelur te drejtën e një emri të origjinës apo 
treguesi gjeografik duke kryer pa autorizim njërën nga veprimet e cekura në nenin 
12 dhe 14 të këtij ligji, duke kërkuar:  
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1.1. vërtetimin e shkeljes së një emri të origjinës apo treguesi gjeografik;  
1.2. ndalimin e shkeljes dhe ndalimin e vazhdimit të shkeljeve të tilla dhe të 

ngjashme në të ardhmen;  
1.3. ndalimin dhe ndërprerjen e mëtutjeshëm të shkeljes së të drejtave të fituara 

në bazë të nenit 12 dhe 14. të këtij ligji, që kanë shkaktuar apo përbëjnë 
tentim serioz për shkeljen e mundshme të një emri të origjinës apo treguesi 
gjeografik.  

2. Veprimet e cekura në nënparagrafët 1.1., 1.2. dhe 1.3. të paragrafit 1., të këtij neni 
që gjithashtu mund të bëhen kundër personave të cilët gjatë aktivitetit të tyre 
ekonomike kanë kryer shërbime duke shkelur një emër të origjinës apo treguesi 
gjeografik apo bëjnë kërcenim për shkelje të të drejtave të një emri të origjinës apo 
treguesi gjeografik.  

 
Neni 64 

Kërkesë për konfiskimin dhe shkatërrimin e produkteve 
 
1. Pronari në përputhje me nenin 62 të këtij ligji mund të ndërmarr veprim ligjor 

kundër çdo personi i cili ka kryer shkelje të një emri të origjinës apo treguesi 
gjeografik duke kryer pa autorizim njërin prej akteve të referuar në nenin 12 apo 
nenin 14 të këtij ligji, duke kërkuar që produktet që shkelin emrin e origjinës apo 
treguesin gjeografik të largohen nga tregu, të konfiskohen apo shkatërrohen në 
llogari të atij personi.  

2. Gjykata do të urdhëroj masat e referuara në paragrafin 1. të këtij neni kundër të 
paditurit, përveç nëse ekzistojnë arsye të veçanta për të mos marrë një vendim të 
tillë.  

3. Në rast të urdhërimit të masës së referuar në paragrafin 1. të këtij neni, Gjykata do 
të kujdeset që ato të jenë përkatëse për natyrën dhe seriozitetin e shkeljes.  

 
Neni 65 

Kërkesa për kompensim të demit 
 
1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik mund të inicioj padi kundër 

personit i cili i ka shkaktuar dëm duke kryer pa autorizim veprimet sipas nenit 12 
dhe 14 të këtij ligji, dhe të kërkoj kompensimin e dëmit.  

2. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik mund të inicioj padi kundër 
personit i cili ka kryer pa autorizim veprimet e cekura në paragrafët 1. dhe 2. të 
nenit 10 të këtij ligji, i cili ka përfituar pa bazë ligjore duke shkelur emrin e 
origjinës apo treguesi gjeografik të huaj, dhe të kërkoj kthimin apo kompensimin e 
atyre përfitimeve, sipas dispozitave të përgjithshme për përfitimin pa bazë.  

3. Kërkesat sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni nuk e përjashtojnë njëra tjetrën.  
 

Neni 66 
Kërkesa për publikimin e aktgjykimit 

 
1. Me kërkesën e pronarit të një emri të origjinës apo treguesi gjeografik aktgjykimi i 

formës së prerë, publikohet në mjetet e informimit publik me shpenzimet e të 
paditurit. 
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2. Gjykata vendos brenda kufijve të kërkesës për publikimin e tërësishëm ose 
pjesërishëm të aktgjykimit dhe mjetin e informimit se ku do të bëhet publikimi. 

 
Neni 67 

Kërkesa për informacione 
 
1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik i cili ka filluar procedurën 

për mbrojtjen e një emri të origjinës apo treguesi gjeografik në rastet e shkeljes, 
mund të kërkojë informacionet për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së 
produkteve të një emri të origjinës apo treguesi gjeografik.  

2. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të paraqitet në formë të padisë ose 
për marrjen e masave të përkohshme kundër:  
2.1. personit kundër të cilit është ngritur padi sipas paragrafit 1. të këtij neni;  
2.2. personit i cili në kuadër të aktivitetit të tij afarist posedon produkte për të 

cilat ekziston dyshimi se kanë shkelur një emër të origjinës apo treguesi 
gjeografik;  

2.3. personit i cili gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij afarist ofron shërbime, për të 
cilat dyshohet se shkelin një emër të origjinës apo tregues gjeografik;  

2.4. personave të cilët gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre afarist ofrojnë shërbime 
apo përdorin shërbimet e ofruara në aktivitetet e dyshuara që shkelin një 
emër të origjinës apo treguesi gjeografik;  

2.5. personit për të cilin dëshmohet se është përfshirë në prodhimin ose 
shpërndarjen e produkteve ose ofrimin e shërbimeve të dyshuara se shkelin 
një emri të origjinës apo treguesi gjeografik.  

3. Kërkesa për informacione për origjinën dhe rrjetin e shpërndarjes së produkteve 
dhe shërbimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të përfshijë në veçanti:  
3.1. informatat për emrat dhe adresat e prodhueseve, shpërndarësve, furnitorëve 

dhe pronareve të tjerë të mëparshëm të produkteve dhe shërbimeve, shitësve 
me shumicë dhe pakicë;  

3.2. informatat për sasitë e prodhuara, shpërndara, pranuara dhe porositura, si 
dhe çmimin për produktet dhe shërbimet;  

4. Nëse personi në fjalë refuzon të ofrojë informacione pa arsye bindëse, ai është 
përgjegjës për dëmin e shkaktuar në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi;  

5. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për përdorimin e informacioneve të fshehta.  
 

Neni 68 
Masat e përkohshme në rastet e shkeljes së një emri të origjinës 

apo treguesi gjeografik 
 
1. Me kërkesën e pronarit të një emri të origjinës apo treguesi gjeografik i cili 

dëshmon se një emër i origjinës apo treguesi gjeografik është shkelur apo tentohet 
të shkelet, gjykata mund të urdhërojë çfarëdo mase të përkohshme që përfshin 
ndalimin apo parandalimin e shkeljes dhe në veçanti: 
1.1. të urdhëroj shkelësin e supozuar që t’i ndalojë dhe t’i ndërpresë veprimet që 

shkelin një emër të origjinës apo treguesi gjeografik; gjykata po ashtu mund 
të lëshojë një urdhër ndalimi kundër ndërmjetësuesit shërbimet e të cilit i 
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përdorin personat e tretë që shkelin një emër të origjinës apo treguesi 
gjeografik;  

1.2. të urdhëroj konfiskimin apo largimin nga tregu të produkteve që pa të drejtë 
emërtohen si një emër i origjinës apo treguesi gjeografik.  

2. Me kërkesën e pronarit të një emri të origjinës apo treguesi gjeografik i cili 
dëshmon se një emri të origjinës apo treguesi gjeografik e tij është shkelur në 
veprimtari afariste me qëllim të sigurimit të përfitimit material dhe shkelja ka 
tentuar që t’i shkaktojë atij dëm të pariparueshëm ose vështirë të riparueshëm, 
gjykata përveç masave të përkohshme të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, 
mund të urdhërojë konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të patundshme të palës 
kundërshtuese, e cila nuk është drejtpërdrejt e lidhur me shkeljen, duke përfshirë 
edhe ngrirjen e llogarive të tij bankare.  

3. Me qëllim të caktimit dhe ekzekutimit të masës së përkohshme sipas paragrafit 2. 
të këtij neni, gjykata kërkon nga pala kundërshtare ose personat e tjerë përkatës, 
paraqitjen e informacioneve bankare, financiare dhe informacioneve të tjera 
ekonomike, ose vënien në disponim të informacioneve dhe dokumenteve të tjerë në 
lidhje me to. Gjykata siguron mbrojtjen e konfidencialitetit të informacioneve të 
tilla dhe e ndalon shpërdorimin e tyre.  

4. Në qoftë se një masë e përkohshme është urdhëruar pa e njoftuar palën 
kundërshtare, gjykata do të komunikojë vendimin për masën e përkohshme për 
palën kundërshtare, menjëherë pas zbatimit të tij.  

5. Në vendimin për masën e përkohshme, gjykata cakton kohëzgjatjen e masës së tillë 
dhe nëse është urdhëruar ndonjë masë para fillimit të procedurës, periudhën brenda 
së cilës paraqitësi i kërkesës për masën inicion procedurë për të arsyetuar masën, 
në afat prej njëzet (20) ditë pune dhe jo më e gjatë se tridhjetë e një (31) ditë 
kalendarike, nga data e shqiptimit të masës së përkohshme.  

 
Neni 69 

Masat e përkohshme që përmbajnë ruajtjen e dëshmive 
 
1. Me anë të kërkesës nga pronari në pajtim me nenin 62 të këtij ligji i cili paraqet 

mundësinë se një emër i origjinës apo një tregues gjeografik është shkelur apo 
kërcënohet të shkelet, gjykata mund të urdhëroj masat e përkohshme që përmbajnë 
ruajtjen e dëshmive.  

2. Masat e përkohshme të referuara në paragrafin 1. të këtij neni, gjykata mund të 
urdhëroj në veçanti:  
2.1. përgatitjen e përshkrimit të hollësishëm të mallrave që kanë mundësi të 

shkelin emrin e origjinës apo treguesin gjeografik, me apo pa marrjen e 
mostrave;  

2.2. konfiskimi i mallrave që kanë mundësi të shkelin emrin e origjinës apo 
treguesin gjeografik;  

2.3. konfiskimi i materialeve dhe mjeteve të përdorura në prodhimin dhe 
shpërndarjen e mallrave që kanë mundësi të shkelin emrin e origjinës apo 
treguesin gjeografik dhe dokumentet e lidhura me ato.  

3. Masa e përkohshme e referuar në këtë nen mund të urdhërohet edhe pa e informuar 
palën kundërshtuese të saj, nëse personi që aplikon supozon se ekziston rreziku që 
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dëshmitë të shkatërrohen apo të shkaktohet dëm i pariparueshëm. Në qoftë se masa 
e përkohshme është e urdhëruar pa e informuar palën kundërshtuese të saj, gjykata 
do t’ia komunikoj palës kundërshtuese vendimin mbi masën e përkohshme 
menjëherë me zbatimin e saj.  

4. Në vendimin që urdhëron masën e përkohshme gjykata do të specifikoj 
kohëzgjatjen e masës së tillë, dhe, nëse masa është urdhëruar para ndërmarrjes së 
një veprimi ligjor, periudha, brenda së cilës personi që aplikon për masa do të 
ndërmarrë veprim ligjor për të justifikuar masën, nuk do të jetë më e shkurtë se 
njëzet (20) ditë pune apo më e gjatë se tridhjetë e një (31) ditë kalendarike, që nga 
dita e komunikimit, personit që aplikon, mbi masat, cilado që skadon më vonë.  

5. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore do të zbatohen për çështjet që 
nuk janë të rregulluar me anë të këtij neni.  

6. Dispozitat e këtij neni do të jenë pa paragjykime ndaj mundësisë së gjykatës të 
urdhëroj masa të përkohshme që përmbajnë ruajtjen e dëshmive në përputhje me 
dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore. 

 
Neni 70 

Marrja e provave në rrjedhën e procedurës civile 
 
1. Kur pala në procedurë civile mbështetet në dëshmi që pohojnë se ndodhen me 

palën kundërshtuese apo nën kontroll të saj, gjykata do të ftoj palën kundërshtuese 
të paraqes dëshmi të tilla brenda afatit të caktuar kohorë.  

2. Kur pronari në pajtim me nenin 62 të këtij ligji në veprim ligjor pohon se shkelja e 
markës tregtare është kryer në nivel komercial për qëllime të sigurimit të përfitimit 
komercial apo ekonomik, dhe në të cilën ai mbështetet procedurat bankare, 
financiare apo dokumente të ngjashme ekonomike, letra apo dëshmi të ngjashme, 
duke pohuar se ato ndodhen me palën kundërshtuese apo janë nën kontroll të saj, 
Gjykata do të ftoj palën kundërshtuese të paraqes dëshmitë e tilla brenda afatit të 
caktuar kohorë.  

3. Kur pala e cila është ftuar të paraqes dëshminë, mohon se dëshmitë ndodhen me të 
apo janë nën kontroll të saj, gjykata mund të marr dëshmi për të vërtetuar një fakt 
të tillë.  

4. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore lidhur me të drejtën e refuzimit të 
paraqes dëshmi si dëshmitarë do të zbatohen mutatis mutandis për të drejtën e 
palës të refuzoj të paraqes dëshmi.  

5. Gjykata, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, vendos sipas zgjidhjes së 
saj, mbi rëndësinë e faktit që pala në posedim të dëshmisë refuzon të pajtohet me 
vendimin e gjykatës që e urdhëron të paraqes dëshmitë, apo mohon, në 
kundërshtim të vendimit të gjykatës, se dëshmitë ndodhen me të.  

6. Kundër vendimit të gjykatës të referuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, nuk 
lejohet ankesë e veçantë.  

 
Neni 71 

Procedurat përshpejtuese dhe zbatimi i dispozitave të ligjeve të tjera 
 
1. Procedura në lidhje me shkeljen e një emri të origjinës apo treguesi gjeografik 

duhet të jetë e përshpejtuar. 
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2. Gjatë procedurës në lidhje me shkeljen e të drejtës së një emri të origjinës apo 
treguesi gjeografik zbatohen edhe dispozitat e Ligjeve mbi Procedurën 
Kontestimore dhe mbi Procedurën Përmbarimore.  

3. Me kërkesë të gjykatës ose të palës që ka iniciuar procedurën për shkeljen e së 
drejtës së një emri të origjinës apo treguesi gjeografik, Zyra pranon kërkesën për 
anulimin apo shpalljen e pavlefshëm të vendimit për një emër të origjinës apo 
treguesi gjeografik të regjistruar, të paraqitur para ose gjatë procedurës dhe do të 
veproj në procedurë të shpejtë.  

4. Gjykata duke marrë parasysh rrethanat mund të vendos ndërprerjen e procedurës 
deri te vendimi përfundimtar.  

 
Neni 72 

Kompetencat e gjykatës 
 
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të një emri të origjinës apo treguesi 
gjeografik vendos Gjykata kompetente sipas legjislacionit përkatës ne fuqi. 
 

KREU VII 
DISPOZITA NDËSHKUESE 

 
Neni 73 
Gjobat 

 
1. Çdo person juridik i cili pa autorizim përdor emrin e origjinës apo treguesin 

gjeografik në kundërshtim me nenin 9 ose nenin 11 të këtij ligji, ose tregton ndonjë 
produkt në kundërshtim me paragrafin 1. të nenit 49 të këtij ligji do të dënohet për 
kundërvajtje në vlerë prej tremijë (3.000) € deri nëntëmijë (9.000) €.  

2. Personi fizik do të dënohet për kundërvajtje, të referuar në paragrafin 1. të këtij 
neni, me një gjobë në vlerë prej dyqind e pesëdhjetë (250) € deri shtatqind e 
pesëdhjetë (750) €.  

3. Personi i përgjegjshëm në personin juridik do të dënohet për kundërvajtje, të 
referuar në paragrafin 1. të këtij neni, me një gjobë në vlerë prej pesëqind (500)€ 
deri njëmijë e pesëqind (1.500) €.  

4. Produktet e caktuara apo të përdorura për kundërvajtjen e referuar në këtë nen do 
të konfiskohen dhe me vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente do të 
shkatërrohen, duke u bërë të paidentifikueshme ose të papërdorshme në ndonjë 
mënyrë.  

 
Neni 74 

Mbikëqyrja 
 
Mbikëqyrja për zbatimin e këtij ligji do të zbatohet nga inspektorati përkatës në 
territorin e Kosovës. 
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KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 75 

Zbatimi i dispozitës së Ligjit mbi Markën Tregtare 
 
1. Personat e huaj fizik dhe juridik pa qëndrim të përhershëm, vendbanim apo seli 

kryesore për biznes në Republikën e Kosovës duhet të përfaqësohen pranë Zyrës 
në të gjitha procedurat e caktuara nga ky ligj nga një agjent për markën tregtare në 
përputhje me dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi Markën Tregtare.  

2. Personat fizik dhe juridik të cilët kanë seli kryesore të biznesit, qëndrim të 
përhershëm apo vendbanimi në Republikën e Kosovës mund të përfaqësohen pranë 
Zyrës në procedurat e caktuara nga ky ligj nga një agjent për markë tregtare në 
përputhje me dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi Markën Tregtare.  

3. Personat juridik të cilët kanë seli kryesore të biznesit, qëndrim të përhershëm apo 
vendbanim në Republikën e Kosovës mund të përfaqësohet pranë Zyrës në 
procedurat e caktuara nga ky ligj nga ndonjë punonjës me autorizim të nënshkruar 
nga personi juridik.  

4. Dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi Markën Tregtare që kanë të bëjnë me 
përfaqësimin do të zbatohen në pajtim me përfaqësimin në fushën e emrave të 
origjinës ose treguesve gjeografik.  

 
Neni 76 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Ministria për zbatimin e këtij ligji do të nxjerr akte nënligjore në afat prej një (1) viti 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 77 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-187 
30 maj 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-028-2013, datë 17.06.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 23 / 4 KORRIK 
2013, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-170 
PËR MASAT DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE 

TË PRONËSISË INTELEKTUALE 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MASAT DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE 
TË PRONËSISË INTELEKTUALE 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj rregullon procedurat për veprim nga Dogana për mallrat të cilat janë të 

dyshimta për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale në situatat kur mallrat 
janë:  
1.1. Të deklaruara për lirim për qarkullim të lirë, eksport ose ri-eksport në pajtim 

me dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave;  
1.2. Gjetur gjatë kontrollit të mallrave duke hyrë ose duke dalë nga territori i 

Doganave të Republikës së Kosovës, të vendosura nën procedurën e 
transitit, procedurat e magazinimit Doganor, procedurave të përpunimit te 
brendshëm, përpunimi nën mbikëqyrjen Doganore, importit të përkohshëm, 
të vendosur në zonë të lirë, në depo të lirë doganore në pajtim me dispozitat 
e Kodit Doganor dhe të Akcizave.  

2. Ky ligj po ashtu përcakton masat për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale që merren nga Dogana kur mallrat që i referohen paragrafit 1 të këtij 
neni janë gjetur se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 

1. Për qëllime të këtij ligji, çfarëdo përkufizimi apo rregulle e interpretimit nga neni 4 
i Kodit Doganor dhe të Akcizave të Republikës së Kosovës, do të zbatohet edhe në 
këtë Ligj  

2. Përveç paragrafit 1 të këtij neni, dhe përveç nëse në bazë të kontekstit parashihet 
ndryshe për këtë ligj vlejnë përkufizimet si vijon:  
2.1. E drejta e pronësisë intelektuale - e drejtë e pronësisë industriale dhe 

intelektuale e përcaktuara me legjislacionin në fuqi në Kosovë.  
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2.2. Mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale - nënkuptojnë:  
2.2.1. Mallrat e falsifikuara:  

2.2.1.1. mallrat, duke përfshirë paketimin, mbajtjen pa autorizim të 
bartësit të së drejtës të markës identike tregtare që është e 
regjistruar në mënyrë valide përkitazi me të njëjtin lloj të 
mallrave, apo marke tregtare që nuk mund të dallohen në 
aspektin thelbësor nga ajo markë tregtare, dhe e cila i shkel 
të drejtat e bartësit të markës tregtare në bazë të ligjit në 
fuqi në Kosovë;  

2.2.1.2. çdo simbol i markës tregtare (duke përfshire shenjen 
dalluese, fjalët, shkronjat, figurat, fotot, vizatimet, 
kombinimet e ngjyrave, format tridimenzionale, format e 
mallrave dhe paketimet e tyre; kombinimet e simboleve të 
lartpërmendura, etiketës, afishes, broshurës, udhëzime për 
përdorim ose dokument që garanton mbajtjen e një simboli 
të tillë), edhe nëse paraqitet ndarazi nga mallrat, në të 
njëjtat kushte ashtu sikur mallrat që i referohen pikës së 
parë si më lartë;  

2.2.1.3. paketimi i materialeve që mban markën tregtare të 
mallrave të falsifikuara, edhe nëse paraqiten ndarazi nga 
mallrat, nën të njëjtat kushte sikurse mallrat që i referohen 
pikës së parë si me lartë.  

2.2.2. Mallrat e piraterisë - mallra të cilat janë ose përmbajnë kopje të 
bëra pa miratimin e bartësit të së drejtës së autorit ose të drejtës së 
ndërlidhur me të, kur bërja e këtyre kopjeve do të paraqiste shkelje 
të bartësit të së drejtës se autorit ose të drejtës së ndërlidhur me të në 
bazë të legjislacionit në fuqi në Kosovë;  

2.2.3. mallrat që shkelin patentën, dizajnin industrial, të drejtën e 
emërtimit të prejardhjes ose të drejtën e emërtimit të mbrojtur 
gjeografik, certifikata për mbrojtje shtesë, e drejta e varitetit të 
bimës, përcaktimin e të drejtave dhe mbrojtjen topografike të 
qarqeve të integruara në pajtim me Legjislacionin në fuqi në 
Kosovë.  

2.2.4. çfarëdo modeli apo forme, e cila është në mënyrë specifike e 
dizajnuar apo e përshtatur për prodhimin e mallrave që e shkelin të 
drejtën e pronësisë intelektuale po ashtu do të trajtohen si mallra që 
shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale, nëse përdorimi i 
modeleve ose formave të tilla shkel të drejtën e bartësit të së drejtës 
në Republikën e Kosovës, të tilla si pajisjet, produktet, pjesët 
përbërëse, kartat smart, dekoderet ose software, swap sisteme ose 
sisteme për ndryshime tjera.  

2.3. Bartësi i së drejtës:  
2.3.1. çdo person vendas ose i huaj, Fizik ose Juridik, në pajtim me Ligjin 

e aplikueshëm në Kosovë, mbajtës i së drejtës së patentës, të drejtës 
së dizajnit industrial, markës tregtare, certifikata për mbrojtje shtesë, 
e drejta për varietetin e bimës, emërtimit të mbrojtur të prejardhjes, 
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emërtimit të mbrojtur gjeografik, të drejtës autoriale ose të drejtës së 
ndërlidhur me të, përcaktimin e te drejtave dhe mbrojtjen 
topografike të qarqeve të integruara ose  

2.3.2. çdo person vendas ose i huaj, Fizik ose Juridik i autorizuar të përdor 
çdo të drejtë intelektuale të pronësisë të cekur në pikën e parë si me 
lartë, ose përfaqësues i bartësit të së drejtës ose person i autorizuar 
që të përdor çdo të drejtë të pronësisë intelektuale.  

2.4. Kodi Doganor dhe i Akcizave - Kodin Nr. 03/L-109 te datës 11 nëntor 
2008, të Republikës së Kosovës.  

2.5. Doganë - Doganat e Republikës së Kosovës përgjegjëse për zbatimin e 
legjislacionit doganore.  

2.6. Ministri – Ministrin e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa.  
 

Neni 3 
Kërkesa për veprim nga Dogana 

Masat paraprake për kërkesën për veprim nga Dogana 
(procedura sipas detyrës zyrtare) 

 
1. Dogana, në kursin e veprimit në një nga situatat që i referohen paragrafit 1 të nenit 

1, të këtij Ligji dhe para se kërkesa është parashtruar nga bartësi i së drejtës, kanë 
baza të mjaftueshme për të dyshuar se mallrat shkelin të drejtën e pronësisë 
intelektuale, atëherë mund të anulojë lirimin e mallrave ose t’i ndalojnë ato. 

2. Dogana njofton bartësin e së drejtës për masat që i referohen paragrafit 1 të këtij 
neni në mënyrë që ti mundësojë bartësit të së drejtës të dorëzoj një kërkesë për 
veprimin në pajtim me nenin 4 të këtij Ligji. Deklaruesi ose pronari i mallrave, do 
të njoftohen po ashtu.  

3. Dogana mund po ashtu, pa publikuar asnjë të dhënë përveç sasisë aktuale apo të 
supozuar të mallrave dhe natyrës e tyre dhe para se të informohet bartësi i së 
drejtës për ndonjë shkelje të mundshme, të pyes bartësin e së drejtës që t’i pajis me 
çfarëdo të dhënë që do të ju nevojitet për të konfirmuar dyshimet e tyre.  

4. Brenda tre (3) ditëve të punës pas njoftimit, nëse bartësi i së drejtës nuk parashtron 
kërkesën për veprimin në pajtim me nenin 4 të këtij Ligji, lejohet lirimi i mallrave 
apo ndërpritet periudha e ndalesës, me kusht që të gjitha procedurat Doganore janë 
plotësuar.  

 
Neni 4 

Parashtrimi dhe procedimi i Kërkesës për Veprim nga Dogana 
 
1. Bartësi i së drejtës mund të kërkoj me shkrim tek Dogana për veprim kur mallrat 

janë gjetur në njërën nga situatat që i referohen paragrafit 1 të nenit 1 të këtij Ligji.  
2. Kërkesa për veprim bëhet në një formular, të përcaktuar nga Drejtori Gjeneral i 

Doganës. Kërkesa përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për të mundësuar që 
mallrat në fjalë të njihen lehtësisht nga Dogana, dhe në veçanti përmbajnë:  
2.1. Përshkrimin teknik të detajuar dhe të saktë të mallrave;  
2.2. Çdo të dhënë të veçantë që bartësi i së drejtës ka lidhur me llojin e shkeljes;  
2.3. Emrin, mbiemrin dhe detajet e kontaktit të personit kontaktues të caktuar 

nga bartësi i së drejtës.  
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3. Kërkesa për veprim do të parashtrohet së bashku me deklaratën e përgjegjësisë nga 
parashtruesi i kërkesës sipas neni 5 të këtij Ligji dhe dëshminë që parashtruesi i 
kërkesës mban të drejtat për mallrat në fjalë.  

4. Bartësi i së drejtës po ashtu mundet të përcjell çdo të dhënë që ai mund të ketë në 
lidhje me:  
4.1. Vlerën doganore të mallrave origjinale në Republikën e Kosovës;  
4.2. Lokacionin e mallrave ose destinacionin e paraparë të tyre;  
4.3. Detajet që identifikojnë ngarkesën (dërgesën);  
4.4. Arritjen e planifikuar ose datën e nisjes së mallrave;  
4.5. Detajet e mjeteve të përdorura për transport;  
4.6. Detajet e identitetit të importuesit, eksportuesit ose të bartësit të mallrave;  
4.7. Vendi i prodhimit dhe rrugët qe përdoren për transport;  
4.8. Ndryshimet teknike, nëse dihen, në mes të mallrave origjinale dhe mallrave 

që dyshohen se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale.  
5. Përveç të dhënave që i referohen paragrafëve 2, 3 dhe 4 të këtij neni, po ashtu 

mund të kërkohen detaje që janë specifike për llojin e të drejtës së pronësisë 
intelektuale.  

6. Me pranimin e kërkesës për veprim, Dogana do të procedoj ketë kërkesë dhe të 
njoftojë me shkrim parashtruesin e kërkesës për vendimin brenda tridhjetë (30) 
ditëve të punës pas pranimit të kërkesës për veprim.  

7. Dogana do të ngarkoj me taksë parashtruesin e kërkesës për të mbuluar shpenzimet 
me rastin e procedimit të kërkesës. Shuma e taksës për parashtruesin e kërkesës do 
të përcaktohet nga Ministri me akt nënligjor.  

8. Nëse kërkesa për veprim nuk përmban informatat detyruese të parapara sipas këtij 
neni ose nëse të dhënat nuk janë të mjaftueshme, Dogana refuzon kërkesën për 
veprim dhe në këtë rast duhet të jap arsye me shkrim për këtë. Një kundërshtim i 
veçantë kundër një vendimi të tillë mund të paraqitet tek Dogana brenda periudhës 
tridhjetë (30) ditësh nga data e pranimit së këtij vendimi.  

 
Neni 5 

Deklarata e Përgjegjësisë 
 
1. Me deklarimin që i referohet paragrafit 3 të nenit 4 të këtij Ligji, bartësi i së drejtës 

duhet të marrë përsipër përgjegjësinë ndaj personave të përfshirë në njërën nga 
situatat që i referohen paragrafit 1 të nenit 1 të këtij Ligji, në rast kur:  
1.1. procedura e iniciuar në pajtim me paragrafin 1 të nenit 8 të këtij Ligji nuk 

është vazhduar për shkak të një veprimi apo dështimi nga bartësi i së drejtës,  
1.2. për mallrat në fjalë janë konstatuar se nuk e shkelin të drejtën e pronësisë 

intelektuale.  
2. Me një deklaratë të tillë, bartësi i së drejtës gjithashtu pajtohet që të mbart të gjitha 

harxhimet të shkaktuara nga mbajtja e mallrave nën mbikëqyrjen e Doganës në 
pajtim me këtë Ligj.  

 
Neni 6 

 
Dispozitat e nenit 4 dhe 5 të këtij Ligji parashtrojnë kërkesën përshtatshmërisht për të 
kërkuar vazhdimin e periudhës së referuar në nenit 7 të këtij Ligji. 
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Neni 7 
Pranimi i kërkesës për veprim 

 
1. Kur plotësohet kërkesa për veprim të përcaktuar në nenin 4 të këtij Ligji, Dogana 

do të specifikoj periudhën gjatë së cilës veprimi duhet të ndërmerret. Kjo periudhe 
nuk do të kaloj 1 vit nga data e pranimit të kërkesës për veprim. Së paku 
pesëmbëdhjetë (15) ditë para skadimit të periudhës në fjalë, dhe paraprakisht duke 
ju nënshtruar shlyerjes së çfarëdo lloj borxhi të krijuar nga bartësi i së drejtës sipas 
këtij ligji, bartësi i së drejtës mund të kërkojë për zgjatje të periudhës.  

2. Dogana vendimin për aprovimin e kërkesës për veprim dhe vendimin për 
vazhdimin e periudhës e dërgon menjëherë të gjitha zyrat doganore për veprim.  

3. Bartësi i së drejtës në afat prej pesë (5) ditëve të punës njofton Doganën për 
skadimin e vlefshmërisë të së drejtës se tij.  

4. Nëse bartësi i së drejtës nuk e njofton Doganën sipas paragrafit 3 të këtij neni, 
aplikohet neni 18 i këtij Ligji.  

5. Sipas kërkesës së Doganës, parashtruesi i kërkesës siguron çdo të dhënë shtesë të 
nevojshme për zbatimin e vendimit për aprovimin e kërkesës.  

 
Neni 8 

Kushtet që përcaktojnë veprimin nga Dogana 
 
1. Nëse zyra doganore, së cilës i është përcjell vendimi aprovues i kërkesës për 

veprim, konsideron se mallrat në njërën nga situatat e përcaktuara në paragrafin 1 
të nenit 1 i këtij Ligji janë të dyshimta për shkelje të së drejtës së pronësisë 
intelektuale të mbuluar nga ky vendim, do të anuloj lirimin e mallrave ose të 
ndalojë ato nën mbikëqyrje Doganore. Zyra Doganore informon zyrën qendrore të 
Doganës. 

2. Dogana do të informojë bartësin e së drejtës, deklaruesin, pronarin e mallrave për 
veprimet e saj dhe është e autorizuar ti informojë ata për sasinë aktuale ose të 
vlerësuar dhe natyrën aktuale ose të supozuar të mallrave, lirimi i të cilave është 
pezulluar ose të cilat janë ndalur dhe për mundësinë e aplikimit të procedurës së 
thjeshtësuar sipas nenit 9 të këtij Ligji.  

3. Me qëllim të përcaktimit se nëse e drejta e pronësisë intelektuale është shkelur 
sipas Ligjit, dhe në pajtim me dispozitat e ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale, sekretit komercial dhe industrial, Dogana mund të informojë bartësin e 
se drejtës, sipas kërkesës së tij, për emrat dhe adresat e marrësit dhe dërguesit, 
deklaruesit ose pronarit të mallrave, origjina dhe prejardhja e mallrave të dyshuara 
për shkelje të së drejtës së pronësisë intelektuale, nëse dihen.  

4. Sipas kërkesës së bartësit të së drejtës dhe personave të përfshirë në çfarëdo situate 
te përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, Dogana do t’u japë atyre mundësinë të 
inspektojnë mallrat lirimi i të cilave është pezulluar apo ndaluar. Dogana mund të 
marr mostra në pajtim me dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave, dhe mund 
të lejoj bartësin e të drejtës ti inspektoj ato. Dogana mund po ashtu ti dërgoj 
mostrat te bartësi i së drejtës në bazë të kërkesës se tij me shkrim dhe vetëm për 
qëllime të analizës dhe të lehtësimit të procedurave që vijojnë. Mostrat duhet të 
kthehen pas kompletimit të analizës teknike, në rastet ku janë të zbatueshme, dhe 
para se mallrat të lirohen apo ndalesa e tyre të ndërpritet.  
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Neni 9 
 
1. Në rastet kur Dogana e ndalon ose e anulon lirimin e mallrave të cilat janë të 

dyshimta për shkelje të së drejtës së pronësisë intelektuale në njërën nga situatat e 
përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 1 të këtij Ligji, të braktisura për shkatërrim, 
Dogana mund të autorizoj procedurë të thjeshtësuar, për tu përdorur me 
marrëveshjen e bartësit të së drejtës, e cila i mundëson Doganës për të shkatërruar 
mallra të tilla nën mbikëqyrje Doganore, pa pasur nevojë të përcaktoj nëse e drejta 
e pronësisë intelektuale është shkelur sipas Ligjit, me kusht qe:  
1.1. Bartësi i së drejtës informon me shkrim Doganën brenda tetë (8) ditëve të 

punës ose tre (3) ditëve të punës në rastet kur mallrat janë të natyrës që 
prishen shpejt, pas njoftimit të dhënë sipas nenit 8 të këtij Ligji, se mallrat 
në bazë të procedurës shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale dhe i ofron 
Doganës marrëveshjen me shkrim të deklaruesit, bartësit ose pronarit të 
mallrave për të hequr dorë, me qëllim të shkatërrimit të mallrave, dhe  

1.2. Shkatërrimi kryhet me shpenzimet dhe nën përgjegjësinë e bartësit të së 
drejtës në pajtim me dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave për 
shkatërrim të mallrave nën mbikëqyrje të Doganës, paraprakisht duke marrë 
mostra për të pasur fakte të pranueshme në pajtim me dispozitat e Kodit 
Doganor dhe të Akcizave.  

2. Duke iu referuar nën-paragrafit 1.1 të këtij neni, deklaruesi, bartësi ose pronari i 
mallrave mund të ofroj në mënyrë të drejtpërdrejt marrëveshjen për heqjen dorë 
nga mallrat për qëllime të shkatërrimit të tyre nga Dogana. Duhet të konsiderohet 
se deklaruesi, bartësi ose pronari i mallrave ka ofruar marrëveshjen për shkatërrim 
nëse ai në mënyrë specifike nuk e ka kundërshtuar këtë, për të cilin ka qenë i 
informuar me herët brenda periudhës së përcaktuar. Kjo periudhë mund të 
vazhdohet për dhjetë (10) ditë pune të tjera në raste të caktuara duke përjashtuar 
rastet kur mallrat janë të natyrës që prishen shpejt.  

3. Dogana nuk do të jetë përgjegjëse për dëmtimet që mund të ndodhin gjatë 
shkatërrimit të mallrave në pajtim me këtë nen.  

4. Në çdo rast tjetër, ku kushtet e caktuara në paragrafin 2 të këtij neni nuk janë të 
harmonizuara, atëherë procedura e përcaktuar në nenin 11 të këtij Ligji duhet të 
zbatohet.  

 
Neni 10 

 
1. Bartësi i së drejtës duhet të përdor të dhënat e cekura në paragrafin 3 të nenit 8 të 

këtij Ligji për procedurën e përcaktimit se nëse është shkelur e drejta e pronësisë 
intelektuale, po ashtu edhe për qëllimet e caktuara në nenin 9 dhe paragrafin 1 të 
nenit 11 të këtij Ligji. 

2. Në rastin kur të dhënat janë përdorur në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni, 
Dogana do të anuloj vendimin për të pranuar kërkesën për veprim për periudhën e 
mbetur. Nëse bartësi i së drejtës nuk vepron sipas këtij neni, aplikohet neni 19 i 
këtij Ligji.  

3. Në rast të shkeljes se mëtutjeshme apo shkeljes me të rënde të dispozitave të 
paragrafit 1 të këtij neni, Dogana mund të refuzojë vazhdimin e periudhës, të 
përcaktuar në nenin 7 të këtij Ligji.  
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Neni 11 
 
1. Nëse, brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas njoftimit për pezullimin, lirimin apo 

ndaljes, Dogana nuk ka pranuar deklaratën me shkrim nga bartësi i së drejtës sipas 
nenit 12 dhe 13 të këtij Ligji, apo nëse nuk ka pranuar marrëveshjen e bartësit të së 
drejtës të përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 9 të këtij Ligji, Dogana do të liroj 
mallrat me kusht që të gjitha procedurat doganore të jenë përmbushur. Kjo periudhë 
mund të zgjatet në maksimum dhjetë (10) ditë tjera pune, në rastet e caktuara.  

2. Në rast së mallrat, që janë të natyrës që prishen shpejt, dyshohen se shkelin të 
drejtën e pronësisë intelektuale, periudha e referuar në paragrafin 1 të këtij neni do 
të jetë tre (3) ditë pune dhe nuk mund të vazhdohet.  

 
Neni 12 

 
1. Bartësi i së drejtës duhet të njoftojë Doganën brenda dhjetë (10) ditëve të punës së 

procedura për përcaktimin e shkeljes së të drejtës së pronësisë intelektuale është 
iniciuar:  
1.1. Me parashtrimin e kërkesës gjykatës kompetente për caktimin e masave të 

përkohshme, ose  
1.2. Me parashtrimin e padisë gjykatës kompetente.  

2. Me nisjen e procedurës së përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni periudha e 
pezullimit të lirimit të mallrave ose ndaljes zgjatet deri sa gjykata të nxjerr vendim 
në lidhje me këto mallra.  

 
Neni 13 

 
1. Në rast kur mallrat dyshohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale, pronari, 

bartësi, importuesi ose dërguesi i mallrave mund të jetë në gjendje të sigurojnë 
lirimin e mallrave nën dispozitën e ruajtjes, me kusht që:  
1.1. Dogana është njoftuar, në pajtim me paragrafin 1 të nenit 11 të këtij Ligji, 

që procedura është iniciuar për të provuar nëse e drejta e pronësisë 
intelektuale është shkelur sipas Ligjit;  

1.2. Gjykata Kompetente për këtë qëllim nuk ka autorizuar masat për 
konfiskimin e mallrave para se të skadojë periudha e paraparë në paragrafin 
1 të nenit 11 të këtij Ligji dhe  

1.3. Të gjitha procedurat Doganore janë përfunduar.  
2. Siguria e dhënë në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jetë e mjaftueshme të mbroj 

interesat e bartësit të së drejtës. Pagesa e ruajtjes nuk duhet të ndikojë në 
kompensimet e tjera ligjore të disponueshme ndaj bartësit të së drejtës.  

3. Lloji, procedura, mënyra e pajisjes me garantues, mbledhja dhe lirimi duhet të 
rregullohen nga Ministri me akt nënligjor.  

 
Neni 14 

 
1. Magazinimi i mallrave gjatë periudhës së anulimit të lirimit ose ndaljes zhvillohen 

në pajtim me dispozitat e Kodit Doganor dhe Akcizave që parashohin magazinimin 
e përkohshëm të mallrave.  
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2. Shpenzimet për magazinimin dhe mirëmbajtjen e mallrave i mbart personi që e 
parashtron kërkesën për veprim.  

 
Neni 15 

Mallrat e gjetura të cilat shkelin të Drejtën e Pronësisë Intelektuale 
 
1. Mallrat e gjetur të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale në përfundim të 

procedurës, të përcaktuar nga neni 8 i këtij Ligji, nuk do të:  
1.1. lejohen të hyjnë në territorin Doganor të Republikës së Kosovës;  
1.2. të lirohen për qarkullim të lirë;  
1.3. të largohen nga territori Doganor i Republikës së Kosovës;  
1.4. të eksportohen;  
1.5. të ri-eksportohen;  
1.6. të vendosen nën procedurë pezulluese; ose  
1.7. të vendosen në zonë të lirë ose depo të lirë.  

2. Nëse bartësi i së drejtës vepron në kundërshtim me këtë nen, aplikohet dispozita e 
nenit 20 të këtij Ligji.  

 
Neni 16 

 
1. Nëse gjatë procedimit para autoritetit kompetent vendimi është miratuar për të 

shkatërruar ose sistemuar jashtë kanaleve komerciale mallrat që shkelin të drejtën e 
pronësisë intelektuale, Dogana urdhëron që: 
1.1. Mallrat nën mbikëqyrje Doganore duhet të shkatërrohen ose përndryshe të 

sistemohen jashtë kanaleve komerciale, në këtë mënyrë që të parandaloj 
dëmtimin e bartësit të së drejtës, pa asnjë lloj kompensimi dhe shpenzimi 
për Doganën.  

1.2. Të merren masa tjera (përfshirë braktisjen e mallrave për qëllime 
humanitare) që në mënyrë efikase të pengoj personat e interesuar që kanë 
tendencë për ndonjë përfitim ekonomik nga transaksioni. Thjeshtë, heqja e 
markës tregtare e cila ka qenë e vendosur në mallrat e falsifikuara pa 
autorizim, nuk duhet të konsiderohet si mënyrë efikase për pengimin e 
personave të interesuar për ndonjë përfitim ekonomik nga transaksioni.  

 
Neni 17 

Përgjegjësia e Doganës dhe e Bartësit të së Drejtës 
 
1. Pranimi i një kërkese nuk do t’i jap të drejtë për kompensim bartësit të së drejtës në 

rast se mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale nuk janë zbuluar nga 
Dogana dhe janë liruar ose nuk është marrë ndonjë veprim për t’i ndaluar ato sipas 
paragrafit 1 të nenit 8 të këtij Ligji.  

2. Zbatimi i kompetencave dhe veprimeve të marra nga Dogana në pajtim me këtë 
Ligj nuk nënkupton se ajo është e detyruar të bëjë kompensim ndaj personave të 
përfshirë në situatat e referuara në paragrafin 1 të nenit 1 të këtij Ligji.  
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Neni 18 
Dispozitat Kundërvajtëse 

 
1. Për kundërvajtje gjoba në shumën prej 2.000 Euro do të caktohet kundër personit 

juridik për shkelje, nëse vepron në kundërshtim me paragrafin 2 të nenit 7 të këtij 
Ligji, nëse nuk e njofton Doganën për skadimin e të drejtës së tij brenda pesë (5) 
ditëve të punës.  

2. Për kundërvajtje gjoba në shumë prej 500 Euro caktohet kundër personit fizik për 
veprimet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 19 

 
1. Për kundërvajtje gjoba në shumë prej 2.000 Euro do të caktohet kundër personit 

juridik, i cili vepron në kundërshtim me paragrafin 1 të nenit 10 të këtij Ligji, 
përdor informacionin e dhënë nga Dogana në kuptim të nenit 9 dhe paragrafit 1 të 
nenit 11 të këtij Ligji jashtë procedurave dhe qëllimeve të përcaktimit të shkeljes 
së pronësisë intelektuale. 

2. Për kundërvajtje gjoba në shumë prej 500 Euro caktohet kundër personit fizik për 
veprimet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 20 

 
1. Për kundërvajtje gjoba në shumë prej 2.000 deri 5.000 Euro do të caktohet kundër 

personit juridik që vepron në kundërshtim me nenin 15 të këtij Ligji, për paraqitje, 
lirim për qarkullim të lirë, dalje, eksportim, vendosje nën procedurë të anulimit ose 
hyrje në zonë të lirë ose depo të lirë të mallrave për të cilat, në procedurën e 
mëparshme të kompletuar në pajtim me nenin 8 të këtij Ligji, është përcaktuar së 
shkakton shkelje të së drejtës së pronësisë intelektuale.  

2. Për kundërvajtje gjoba në shumë prej 200 deri 400 Euro, do të caktohet kundër 
personit fizik për veprimet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 21 

Dispozitat Përfundimtare dhe Përjashtimet 
 
1. Ky ligj nuk aplikohet në:  

1.1. Mallrat që mbajnë markën tregtare me miratimin e bartësit të markës 
tregtare ose të mallrave që mbajnë emërtimin të mbrojtur të prejardhjes ose 
emërtim të mbrojtur gjeografik apo ato të cilat janë të mbrojtura me patentë, 
certifikata për mbrojtje shtesë, e drejta e varitetit të bimës, nga e drejta e 
autorit ose e drejtë e ndërlidhur me të ose nga një e drejtë e dizajnit 
industrial, për përcaktimin e të drejtave dhe mbrojtjen e topografive të 
qarqeve të integruara dhe të cilat janë prodhuar me miratimin e bartësit të së 
drejtës, në rastin kur ato janë të vendosura në njërën nga situatat që i 
referohen paragrafit 1 të nenit 1 të këtij Ligji pa miratimin e bartësit të së 
drejtës sipas licencës.  

1.2. Mallrat që i referohen paragrafit 1 të këtij neni të cilat janë prodhuar nën 
kushte tjera përveç atyre me të cilat është pajtuar bartësi i së drejtës.  
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1.3. Mallrat pjesë e bagazhit personal të udhëtarit, gjëra të natyrës jo komerciale 
të vlerës minimale të hyra se bashku me gjërat nga bagazhi personal i 
udhëtarit dhe gjërat të natyrës jo komerciale të vlerës minimale të pranuara 
nga jashtë, kohë pas kohe dhe të liruara nga pagesa e importit në pajtim me 
dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave, me kusht që nuk ka baza të 
arsyeshme për të dyshuar se mallrat janë pjesë e trafikut komercial.  

 
Neni 22 

Dispozitat Kalimtare 
 
1. Po qe se nuk është paraparë ndryshe me këtë Ligj, Dogana që zbaton procedurën 

duhet të aplikoj dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave. Dispozitat e Ligjit 
mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative aplikohen si përjashtim.  

2. Dispozitat e këtij Ligji nuk do të bien ndesh me ligjet e aplikueshme në Kosovë që 
rregullojë mbrojtjen e të drejtës së pronësisë industriale dhe intelektuale.  

 
Neni 23 

Aktet Nënligjore 
 
Ministri në afat prej 6 (gjashtë) muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji nxjerr 
aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 24 
 
Neni 9 i këtij Ligji fillon të zbatohet 6 (gjashtë) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji. 
 

Neni 25 
Shfuqizimet 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut 2008/22 e datës 6 
maj 2008 dhe të gjitha dispozitat tjera që janë në kundërshtim me këtë Ligj. 
 

Neni 26 
Hyrja ne fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-170 
29 dhjetor 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-004-2010, datë 08.01.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 64 / 01 SHKURT 2010 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në baz 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 të datës 15 maj 2001); 
 
Me qëllim të zhvillimit të një aktiviteti modern të veprimtarisë botuese dhe për librin 
që do t’u mundësojë botuesve dhe shfrytëzuesve të librit mënyrën më të avancuar në 
botimin, ribotimin si dhe nxitjen e leximit, fitimin e dijeve dhe të informacioneve të 
reja, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR VEPRIMTARINË BOTUESE DHE LIBRIN 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1.1. Ky Ligj ka për qëllim: 

1. Të përcaktojë parimet dhe normat themelore për zhvillimin e veprimtarisë 
botuese, të zhvillojë krijimtarinë letrare, artistike, shkencore, profesionale 
dhe kulturore në Kosovë.  

2. Të sigurojë rolin dhe rëndësinë e botuesit në sigurimin, përhapjen dhe 
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afirmimin e prodhimit final së bashku me faktorët e tjerë që marrin pjesë në 
shkrimin, hartimin, botimin e librit dhe të produkteve të përafërta me të.  

3. Të krijojë kushte që shkrimi, botimi, ruajtja, mbrojtja, përhapja dhe 
promovimi i librit të shpallet veprimtari me interes kombëtar.  

4. Të caktojë kushtet në të cilat duhet të zhvillohet veprimtaria botuese që libri 
të mund të kryejë funksionin e tij parësor në ngritjen dhe aftësimin e 
personalitetit njerëzor.  

5. Të ndikojë në krijimin e ndërgjegjes publike për vlerën dhe funksionin e 
librit si faktor parësor në formimin dhe informimin e personalitetit njerëzor, 
në transmetimin e dijeve, në përhapjen e kulturës dhe në nxitjen e 
hulumtimit shkencor-kulturor.  

6. Të sigurojë qasjen ndaj librit dhe të nxisë shprehitë e leximit.  
7. Të garantojë qarkullimin e lirë të librit dhe të produkteve të përafërta me të, 

si dhe përhapjen e tyre brenda dhe jashtë territorit të Kosovës përmes të 
gjitha teknikave dhe teknologjive. 

8. Të nxisë zhvillimin e industrisë botuese në të mirë të librit dhe të 
produkteve të përafërta t tij. 

1.2. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (në tekstin e mëtejmë: Ministria e 
Kulturës) propozon dhe merr masa të nevojshme për arritjen e qëllimeve të 
përcaktuara në këtë nen. 

 
Neni 2 

Objekti 
 
Me këtë Ligj përcaktohen rregullat në fushën e krijimit, të prodhimit, të ruajtjes, të 
mbrojtjes, të përhapjes dhe të promovimit të librit dhe të produkteve të përafërta me të 
në territorin e Kosovës. 
 

Neni 3 
Përkufizime 

 
Në këtë Ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

1. Me “libër” kuptohet tërësia unitare, e ilustruar ose jo, e botuar nën një titull 
në çfarëdo forme, që ka për objekt materializimin e një produkti mendor të 
një ose më shumë autorëve dhe që botohet një herë ose herë mbas here, në 
një vëllim ose në shumë vëllime.  

2. Me “produkte të përafërta me të” (librin) përfshihen: almanakë, vjetarë, 
katalogë, albume filatelie, albume për ngjyrosje, albume me figura për 
fëmijë, repertorë me informacione numerike, repertorë alfabetikë, broshura 
që shpjegojnë funksionimin e aparateve me të cilat janë të lidhura, partitura 
të thjeshta që përhapin tekstin dhe muzikën e një kënge, fletore muzike për 
detyra, si dhe botime të tjera të ngjashme siç janë librat me disqe, shirita 
magnetikë, kaseta, filma ose diapozitivë, me kushtin e dyfishtë:  
a) që këto të përbëjnë një tërësi dhe elementet e tyre të mos jenë objekt e 

një shitjeje të veçantë dhe  
b) që mbështetja dëgjimore-pamore të jetë plotësuese e librit, dhe jo e 

kundërta, konsiderohen si libra në vështrimin e pikës 1 të këtij neni.  
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3. “Autor” është personi fizik (personat fizikë) që krijon, realizon një vepër 
letrare, shkencore, artistike, tekst shkollor dhe të përafërta me to, të cilat 
botohen në formë libri dhe duhet t’u shënohet emri i hartuesit. 

4. “Botues” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë botimi 
të cilët zgjedhin veprat e krijuara prej autorëve ose porosisin hartimin e tyre, 
porosisin përkthime veprash, apo kryejnë shërbime të tjera të nevojshme, 
për t’i shndërruar ato në libër, realizojnë tërë procesin e krijimit, botimit e 
shpërndarjes së librit.  

5. “Shpërndarës” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë 
botimi që kryejnë blerjen dhe shitjen me shumicë të librave.  

6. “Libërshitës” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë 
botimi që ushtrojnë veprimtarinë e shitjes së librave në mjedise tregtare. 

7. “Shtypshkrues” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë 
botimi që ushtrojnë veprimtari prodhuese me objekt shtypshkrimi dhe që 
zotërojnë pajisjet industriale dhe mjetet e nevojshme për prodhimin e librave. 

8. “Përkthyes” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë 
botimi që realizojnë përkthimin e një vepre nga një gjuhë në një gjuhë tjetër. 

9. “Artgrafistë” janë botuesit privatë dhe institucionet publike me të drejtë 
botimi që ideojnë dhe realizojnë përgatitjen dhe paraqitjen tërësore grafike, 
disenjimin e shtypshkrimeve, formatimin për diagramimin e brendshëm dhe 
ilustrimin e librave. 

10. Publikimet konsiderohen librat si dhe librat me disk gramafoni, me kasetë 
audiovizuale, me hartë gjeografike e shtojca të ngjashme (publikimet 
multimediale), broshurat, separatet, revistat, gazetat, riprodhimet artistike, 
veprat muzikore të shkruara në partitura, hartat gjeografike, atlaset, globuset 
e të gjitha llojeve, planet urbanistike, pllakatat, katalogët, programet, 
kartolinat dhe fotografitë e shtypura, diapozitivat etj. si dhe pjesët e tyre 
përbërëse apo shoqëruese të riprodhuara në mënyrë grafike, disqet e 
gramafonit dhe kompakt disqet, kasetat audio dhe vizuale të regjistruara, 
disketat kompjuterike të regjistruara dhe veprat e tjera që riprodhohen me 
shtypshkrim ose në një mënyrë tjetër të ngjashme. 

 
KREU II 

LIRIA E BOTIMIT DHE E QARKULLIMIT TË LIBRIT 
 

Neni 4 
 
Botimi dhe qarkullimi i librit ushtrohet nga botues privatë dhe institucione publike me 
të drejtë botimi të përcaktuar me kreun VII të këtij Ligji. 
 

Neni 5 
 
Me këtë Ligj garantohet, mbrohet dhe promovohet liria e botimit n gjuhët e vendit dhe 
gjuhët e huaja dhe të qarkullimit të librit brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Liria e 
botimit dhe e qarkullimit të librit kufizohet vetëm në bazë të një vendimi gjyqësor, në 
rastet kur botimi apo qarkullimi i librit kryhet në kundërshtim me dispozitat ligjore në 
fuqi. 
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KREU III 
KËSHILLI I LIBRIT 

 
Neni 6 

 
6.1. Këshillin e Librit, bazuar në këtë Ligj e emëron Ministri i Kulturës dhe është 

organ këshillëdhënës që ka për qëllim të japë iniciativa dhe të propozojë 
vendime në të mirë të veprimtarisë botuese, të librit dhe të leximit të tij.  

6.2. Mandati i anëtarëve të Këshillit të Librit zgjat 4 vjet.  
 

Neni 7 
Përbërja e Këshillit të Librit 

 
Këshilli i Librit përbëhet prej 11 anëtarëve: 

1. Përfaqësuesi i autorizuar i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit;  
2. Përfaqësuesi i autorizuar i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë;  
3. Përfaqësuesi i Universitetit të Prishtinës;  
4. Përfaqësuesi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës;  
5. Përfaqësuesi i autorizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës;  
6. Përfaqësuesi i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare;  
7. Përfaqësuesi i Shoqatës së Botuesve të Kosovës;  
8. Përfaqësuesi i Institutit Albanologjik;  
9. Tre (3) krijues të afirmuar (sipas gjinive letrare: një poet, një prozator, një 

kritik letrar), sipas zgjedhjes së ministrit të Ministrisë së Kulturës.  
 

Neni 8 
Detyrat e Këshillit të Librit 

 
8.1. Këshilli i Librit ka këto detyra:  

1. Të propozojë masa për të siguruar mbështetjen e sektorëve publikë dhe 
privatë për të mbërritur objektivat e këtij Ligji;  

2. Të propozojë planet dhe programet për promovimin e librit, nxitjen e 
leximit dhe zhvillimin e industrisë botuese në vend në përputhje me 
interesat publikë;  

3. Të japë rekomandime për çështje ligjore dhe nxjerrjen e akteve nënligjore të 
bazuara në këtë Ligj, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare që kanë të bëjnë 
me fushën e librit dhe të leximit;  

4. Të propozojë forma për nxitjen e leximit dhe afirmimin e librit në të gjitha 
nivelet e arsimimit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit;  

5. Të propozojë masa për ruajtjen dhe mbrojtjen e traditës së librit në vend në 
bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës;  

6. Të mbështesë forcimin e sistemit të bibliotekave me Këshillin e 
Bibliotekave, si dhe ruajtjen e trashëgimisë bibliografike në përputhje me 
teknikat dhe teknologjitë e reja të krijuara;  

7. Me subjektet e tjera të propozojë organizimin e takimeve ndërkombëtare të 
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nevojshme për rritjen e eksportit të librit dhe të produkteve të përafërta me 
të prodhuara në vend, si dhe të përhapjes së librit jashtë Kosovës;  

8. Të ndihmojë pjesëmarrjen e autorëve, përkthyesve, botuesve dhe 
libërshitësve në takime, panaire, ekspozita dhe veprimtari të tjera kombëtare 
e ndërkombëtare kushtuar librit dhe produkteve të përafërta me të;  

9. Të organizojë së bashku me subjektet botuese konkurse për dhënien e 
çmimeve për vepra letrare dhe shkencore, si dhe për botime në fushat që i 
quan me përparësi për kulturën kombëtare;  

10. Të propozojë masat për mbështetjen e botimit të veprave me vlerë të 
veçantë kulturore, mësimore dhe shkencore;  

11. Të nxisë mbështetjen e botimit të veprave të letërsisë për fëmijë, të veprave 
të gjinive deficitare dhe të atyre që u drejtohen personave me paaftësi ose 
aftësi të kufizuara;  

12. Të nxisë krijimtarinë origjinale, dhe promovimin e saj në vend e në botë; 
13. Të rekomandojë prezantimin e krijimtarisë origjinale në gjuhët e huaja. 

8.2. Këshilli i Librit i propozon ministrit të Ministrisë së Kulturës marrjen e masave 
të nevojshme për zbatimin e politikave në fushën e librit. 

 
Neni 9 

Organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Librit 
 
Organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Librit përcaktohet me akte nënligjore. 
 

KREU IV 
MASAT STIMULUESE PËR NXITJEN E  VEPRIMTARISË BOTUESE 

 
Neni 10 

 
Donacionet e librave, të revistave, të broshurave, të katalogëve, që u bëhen 
institucioneve të arsimit dhe atyre të kulturës, bibliotekave, shoqatave jofitimprurëse 
ose sindikatave, gëzojnë përfitimet në përputhje me Ligjin. 
 

KREU V 
LIBRI SHKOLLOR 

 
Neni 11 

 
11.1. Konceptin tekst shkollor dhe kushtet e hartimit, të lejimit dhe të botimit të 

teksteve shkollore, të drejtat dhe detyrimet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës 
dhe Teknologjisë (MASHT), të drejtat dhe detyrimet e botuesve caktohen me 
ligj t veçantë.  

11.2. Përgatitja, redaktimi, shtypshkrimi, shpërndarja dhe shitja e teksteve e librave 
shkollorë të miratuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe 
nga Universiteti kryhet nga botuesit të cilët mbeten titullarë të të drejtave të 
autorit për këto vepra në përputhje me marrëveshjen e lidhur me autorët.  
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KREU VI 
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E INSTITUCIONEVE 

 
Neni 12 

 
Institucionet qendrore, lokale, OJQ-të dhe p rgjegj sit e tyre iniciojnë kërkesën për 
botimin e librit dhe krijojnë kushte për nxitjen e leximit nëpërmjet: 

1. Organizimit të veprimtarive kulturore, edukuese dhe informuese me anë të 
institucioneve të mësimdhënies dhe të mjeteve të komunikimit;  

2. Dhënies së çmimeve për promovimin, botimin dhe përhapjen e librit dhe të 
leximit;  

3. Sigurimit të fondeve për blerjen e librave të botuar me destinim në rrjetin 
kombëtar të bibliotekave ose qendrave të dokumentimit me karakter publik;  

4. Organizimit të ekspozitave, panaireve të librit në përputhje me aktet ligjore.  
 

Neni 13 
 
Për të popullarizuar, afirmuar dhe avancuar veprimtarinë botuese si dhe librin origjinal 
e të përkthyer të të gjitha zhanreve, organet dhe institucionet e nivelit qendror, 
institucionet qendrore të artit, shkencës dhe të kulturës, si dhe ato regjionale e lokale, 
sipas këtij ligji, janë te obliguara që çdo vit t blejnë ose dhurohen për bibliotekat dhe 
nevojat e tyre; ndërsa organet dhe institucionet e kulturës për bibliotekat e tyre nga 
pesë 5 ekzemplarë të botuar, po atë vit, të botuesve të regjistruar në Ministrinë e 
Kulturës. 
 

Neni 14 
 
14.1. Ministria e Kulturës ndihmon blerjen e librit për pasurimin e fondeve të 

bibliotekave publike, në përputhje me nevojat e bibliotekave.  
14.2. Ministria e Arsimit ndihmon blerjen e librit për pasurimin e fondeve të 

bibliotekave shkollore, në përputhje me nevojat e bibliotekave.  
 

Neni 15 
 
Institucionet qendrore dhe lokale, nëpërmjet organeve përkatëse, në marrëveshje me 
Ministrinë e Kulturës dhe me propozimin e Këshillit të Librit, marrin masat e 
nevojshme për përhapjen dhe nxitjen e leximit në njësitë përkatëse lokale dhe qendrore. 
 

KREU VII 
REGJISTRI I BOTUESVE 

 
Neni 16 

 
16.1. Për tu marrë me veprimtari botuese, botues privatë dhe institucione publike me 

të drejtë botimi paraprakisht duhet që veprimtarinë botuese ta ketë regjistruar si 
biznes, në Ministrinë kompetente, në përputhje me ligjin, si dhe të jetë i 
licencuar dhe i regjistruar në regjistrin e veçantë të Ministrisë së Kulturës.  
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16.2. Licencën për veprimtari botuese nga paragrafi paraprak e lëshon Komisioni i 
veçantë i Ministrisë së Kulturës.  

16.3. Kriteret dhe kushtet për ushtrimin e veprimtarisë botuese, përcaktohen nga 
Ministria e Kulturës me propozim të Këshillit të Librit.  

16.4. Botuesit të cilët ushtrojnë këtë aktivitet përpara hyrjes në fuqi të këtij Ligji duhet 
të regjistrohen dhe të licencohen në Regjistrin e Botuesve brenda një afati prej 6 
muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij Ligji.  

 
Neni 17 

 
Rregullat për regjistrimin dhe çregjistrimin e botuesve nga Regjistri i Botuesve i 
përcakton Këshilli i Librit dhe i zbaton Ministria e Kulturës. 
 

KREU VIII 
DËFTUESIT E LIBRIT DHE NUMRI NDËRKOMBËTAR 

I STANDARDIZUAR I LIBRIT (ISBN) 
 

Neni 18 
 
Në çdo libër të botuar në Kosovë duhet të jenë të shënuar dëftuesit e mëposhtëm: 

i. Titulli i veprës;  
ii. Emri i autorit;  
iii. Emri i përkthyesit, hartuesit, përpiluesit;  
iv. Viti i botimit;  
v. Vendi dhe emri i  shtypshkronjës;  
vi. Emri i botuesit apo entit botues;  
vii. Numri ndërkombëtar i standardizimit të librit (ISBN);  
viii. Çmimi;  
ix. E drejta e autorit;  
x. Katalogimi në botim (CIP);  
xi. Dëftues të tjerë sipas specifikës së botimit, nëse ka;  
xii. Tirazhi i ekzemplarëve të botuar.  

 
Neni 19 

 
Rregullorja e Agjencisë së Standardizimit të Botimeve të Librit përcakton procedurat 
që ndjek botuesi për kërkimin, marrjen dhe aplikimin e ISBN-së. 
 

KREU IX 
ÇMIMI I SHITJES SË LIBRIT 

 
Neni 20 

 
Çdo botues privatë dhe institucione publike me të drejtë botimi që boton, importon dhe 
eksporton libra, cakton çmimin e shitjes së librit, përveç botimeve shkollore për të cilat 
merret miratimi nga Ministria e Arsimit. 
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Neni 21 
 
Çmimi i shitjes bëhet i njohur publikisht duke u shënuar në mbulesën e jashtme të librit 
me anë shtypjeje ose mbietiketimi. Në rast të mbietikimit, etiketa mban edhe emrin e 
botuesit. 
 

Neni 22 
 
Çdo botues, shpërndarës, eksportues dhe importues i librit është i obliguar gjatë botimit 
të librit në të ta vë qartë e lexueshëm edhe çmimin e tij. 
 

Neni 23 
 
23.1. Për librat e vënë në shitje para daljes së këtij Ligji dhe që nuk përmbajnë të 

shënuar çmimin e shitjes, shënimi i çmimit të shitjes është detyrë e botuesit ose 
e importuesit të librit dhe e libërshitësit me autorizim të botuesit ose të 
importuesit. 

23.2. Shënimin e zbaton libërshitësi ose rrjeti libërshitës mbështetur në dokumentimin 
e çmimeve përkatëse nga ana e botuesit ose e importuesit të librit.  

23.3. Mbikëqyrjen dhe kontrollin përkitazi me respektimin e detyrimit nga neni 25 në 
pajtim me ligjin e ushtrojnë inspektorët kompetentë të tregut.  

 
Neni 24 

 
24.1. Ndryshimi i çmimit të shitjes bëhet nga botuesi dhe importuesi duke iu 

komunikuar libërshitësit dhe rrjetit libërshitës në mënyrë të dokumentuar vetëm 
me vendim të organit drejtues të botuesit, nëse me marrëveshje ose kontratë nuk 
sht vepruar ndryshe.  

24.2. Afati nga komunikimi i këtij ndryshimi për zbatimin e tij duhet të jetë i 
mjaftueshëm që libërshitësi dhe rrjeti libërshitës të mund të kryejë shënimin e 
ekzemplarëve në depozit. Ky afat nuk mund të jetë më i gjatë se 15 
(pesëmbëdhjetë) ditë.  

24.3. Libërshitësi apo shpërndarësi nuk mund të ndryshojë çmimin e shitjes së librit 
me konsignacion apo të produkteve të ngjashëm me të pa miratimin e botuesit.  

 
Neni 25 

 
Çmimi i shitjes nëpërmjet pajtimit dëftohet në dokumentet e shitjes ose katalogët 
nëpërmjet të të cilëve bëhet porosia. 
 

Neni 26 
 
Për shkelje të dispozitave nga kreu IX i këtij Ligji, çdo individ i dëmtuar, subjekt 
juridik, shoqatë e mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve, shoqatë botuesish, 
sindikatë e profesionistëve të botimit ose të përhapjes së librit si dhe vetë autori i librit 
ose çdo agjenci që mbron të drejtat e autorëve, ka të drejtë të kërkojë ndalimin e 
cenimit të të drejtave të tij dhe dëmshpërblim përkatës pranë organeve përkatëse. 
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KREU X 
DORËZIMI I DETYRUAR I EKZEMPLARËVE 

 
Neni 27 

 
27.1. Botimet në formë libri, broshure, afisheje, harte postale, harte, atlasi gjeografik, 

partiture muzikore dhe koreografike, pavarësisht nga mbështetja e tyre materiale 
dhe nga procedura teknike e prodhimit, e botimit dhe e shpërndarjes, të shtypura 
brenda ose jashtë territorit të vendit nga botues privatë dhe institucione publike 
me të drejtë botimi, që ushtrojnë aktivitet në fushën e botimit dhe të 
shpërndarjes në Kosovë, me t’u vënë në disponim të publikut përbëjnë objekt të 
një dorëzimi të detyruar prej pesë (5) ekzemplarësh në Bibliotekën Kombëtare të 
Kosovës.  

27.2. Çdo botues privatë dhe institucione publike me të drejtë botimi që boton 
publikime në Kosovë që i dedikohen përdorimit publik, detyrohet që pesë kopje 
të çdo publikimi t’ia dërgojë Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, në afat prej 30 
ditësh nga dita e botimit.  

27.3. Nëse botuesi nuk është i identifikuar, nuk ka vendqëndrim ose seli në Kosovë, 
këtë detyrim do ta kryejë shtypshkronja, subjekti që ka bërë riprodhimin.  

 
Neni 28 

 
Dorëzimi kryhet sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për Bibliotekat. 
 

Neni 29 
 
Në rastet e prodhimeve të një libri apo të produkti të përafërt me të, në më shumë se një 
format apo kopertinë, i cili përmban një numër identifikimi ISBN të ndryshëm, 
prodhimet do të konsiderohen botime të ndryshme dhe do t’i nënshtrohen dorëzimit të 
detyrueshëm të ekzemplarëve. 
 

KREU XI 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 30 

 
Për shkeljet të dispozitave të këtij Ligji shqiptohen sanksionet administrative. 
 

Neni 31 
 
31.1. Konsiderohen shkelje administrative dhe dënohen me gjobë shkeljet e 

dispozitave të mëposhtme: 
1. Ushtrimi i aktivitetit të botuesit pa licencim dhe regjistrim në Regjistrin e 

Botuesve përbën shkelje administrative dhe ndëshkohet me gjobë prej 1.000 
€ (një mijë euro) deri në 10.000 € (dhjetë mijë euro).  

2. Kur botimi, riprodhimi i plotë apo i pjesshëm, fotokopjimi i një libri dhe i 
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produkteve të përafërta me të, përfshirë këtu edhe përkthimin, kryhet nga 
subjekte të cilët nuk kanë fituar këto të drejta në bazë të një marrëveshjeje 
në përputhje me dispozitat e Ligjit për të Drejtat e Autorit, dhe të Drejtat e 
Afërta dhe ky veprim nuk përbën vepër penale në bazë të Kodit i 
Përkohshëm Penal i Kosovës, ndëshkohet me gjobë nga 1.000 (një mijë) 
deri 10.000 € (dhjetë mijë euro), në varësi edhe të tirazhit të tij.  

3. Botimi dhe shpërndarja në treg e librave pa përmbajtur dëftuesit e librit 
parashikuar në këtë Ligj, ndëshkohet me gjobë të 10 (dhjetë) fishit të çmimit 
të shitjes së librit në publik.  

4. Ndryshimi i çmimit të shitjes së librit nga libër shitësit apo shpërndarësit, pa 
miratimin e botuesit, dënohet me gjobë prej 500 € deri në 1.000 €.  

5. Shkelja e detyrimit për dorëzimin e detyruar të ekzemplarëve përbën 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë në bazë të Ligjit për 
Bibliotekat.  

31.2. Mjetet financiare të grumbulluara nga ky nen derdhen në Buxhetin e 
Konsoliduar të Kosovës. 

 
Neni 32 

 
Njësitë e qeverisjes lokale obligohen që në buxhetin vjetor të përcaktojnë fonde për 
blerjen e librave për bibliotekat publike. 
 

KREU XII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 33 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, shfuqizohet Ligji mbi Veprimtarinë Botuese (Gazeta 
Zyrtare e KSAK Nr. 7/74), si dhe çdo akt tjetër në kundërshtim me këtë Ligj. 
 

Neni 34 
 
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-51 
16 mars 2006 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 8 / 01 JANAR 2007 
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LIGJI Nr. 02/L-67 
PËR BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE, MJETEVE MËSIMORE, 

LEKTYRËS SHKOLLORE DHE TË DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK 
 
Përmbajtja 
 
I. Dispozitat e përgjithshme.......................................................................................................................1063 
II. Vlerësimi dhe lejimi i teksteve shkollore, mjeteve mësimore dhe dokumentacionit pedagogjik ..........1065 
III. Të drejtat dhe detyrimet e botuesit ......................................................................................................1066 
IV. Përdorimi i teksteve shkollore.............................................................................................................1067 
V. Dispozita ndëshkuese ...........................................................................................................................1067 
VI. Hyrja në fuqi .......................................................................................................................................1068 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (e) dhe 9.1.26 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë, (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), me 
qëllim të krijimit të infrastrukturës ligjore për zhvillimin e veprimtarisë së botimit të 
teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit 
pedagogjik, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN 
PËR BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE, MJETEVE MËSIMORE, 

LEKTYRËS SHKOLLORE DHE TË DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Përkufizimet 

 
“Teksti shkollor” për shkolla fillore, shkolla të mesme të ulëta dhe për shkolla të 
mesme të larta është libër themelor dhe i obligueshëm që shërben si mjet themelor dhe 
burim i dijes për fushën e caktuar dhe me përdorimin e të cilit arrihen objektivat 
edukativoarsimorë të përfshira në plan dhe program mësimor. Teksti shkollor është i 
hartuar në bazë të planit dhe të programit mësimor dhe i formësuar në pikëpamje 
didaktike, duke marrë parasysh aftësitë psikofizike të nxënësve dhe veçoritë e lëndës 
mësimore. 
“Mjetet mësimore” janë mjetet e ndryshme teknike, modelet, objektet natyrore 
materialet grafike, hartat gjeografike, hartat historike etj. të cilat shfrytëzohen si burime 
të njohurive dhe që mundësojnë që nxënësi të kuptojë dukuritë natyrore dhe shoqërore, 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1064 

proceset, objektet etj. Mjetet mësimore duhet t’i përshtaten moshës së nxënësve, në 
pajtueshmëri me përmbajtjet konkrete, me qëllimet, detyrat dhe objektivat e lëndës 
përkatëse. 
“Lektyra shkollore” përfshin libra të cilat duhet të lexohen për një kohë të caktuar për 
një vit shkollor. 
“Dokumentacioni pedagogjik” është emërtimi i dokumentacionit të cilin shkolla është 
e obliguar ta mbajë në pajtim me aktet ligjore. Dokumentacionin shkollor e përbëjnë: 
libri i klasës, libri amë, libri për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë, llojet e 
ndryshme të dëftesave dhe të diplomave për kryerjen e shkollës fillore, të mesme të 
ulët dhe të mesme të lartë, librezat, planet dhe programet mësimore, planet dhe 
programet e arsimtarëve etj. 
“Autori” është personi fizik apo juridik që krijon, realizon një tekst shkollor dhe një 
mjet mësimor, i cili botohet në formë të shtypur apo elektronike. 
“Recension” është vlerësimi kritik me shkrim për një tekst shkollor, një vepër 
artistike, një punim shkencor. 
“Botuesi” është personi juridik, i cili boton dorëshkrimet e autorëve, duke realizuar 
tërë procesin e botimit të teksteve shkollore, të mjeteve mësimore, lektyrës shkollore 
dhe dokumentacionit pedagogjik. 
“Shpërndarësi” është person juridik, që blen dhe shet me shumicë tekstet shkollore 
dhe mjetet mësimore. 
“ISBN-ja” është shenja dalluese e teksteve dhe librave me qëllim të mos lejimit të 
kopjimit dhe keqpërdorimit të tyre. 
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim: 

1. Përcaktimin e parimeve dhe të normave themelore për zhvillimin e 
veprimtarisë së botimit të teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës 
shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik. 

2. Përcaktimin e konceptit tekst shkollor, mjet mësimor, lektyrë shkollore dhe 
dokumentacion pedagogjik dhe rregullimin e kushteve të hartimit, lejimit 
dhe të botimit të tyre. 

3. Përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të MASHT-it, të autorit dhe të 
botuesit. 

4. Krijimin e kushteve për konkurrencë të lirë për hartimin dhe botimin e 
teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës dhe të dokumentacionit 
pedagogjik. 

 
Neni 3 

Kërkesat që duhet t’i përmbushin tekstet shkollore, mjetet mësimore, 
lektyra shkollore dhe dokumentacioni pedagogjik 

 
3.1. Tekstet shkollore, mjetet mësimore, lektyra shkollore dhe dokumentacioni 

pedagogjik i përmbushin kërkesat edukative, shkencore, pedagogjike, psikologjike, 
didaktiko-metodike, etike, gjuhësore, artistike dhe teknike në përputhje me 
standardet dhe me objektivat e planeve dhe të programeve mësimore. 
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3.2. Nuk lejohen tekstet shkollore, mjetet mësimore, lektyrat shkollore dhe dokumenta-
cioni pedagogjik që bëjnë propagandë kundër Kosovës, që cenojnë të drejtat e 
njeriut dhe barazinë gjinore dhe që nxisin urrejtje politike, nacionale dhe fetare. 

3.3. Në mësimin parashkollor, në shkollat fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të 
larta përdoren tekstet shkollore, mjetet mësimore, lektyra shkollore dhe 
dokumentacioni pedagogjik i lejuar nga MASHT-i. 

3.4. Lektyra shkollore zgjidhet në përputhje me planin dhe me programin mësimor. 
 

Neni 4 
Procedura e hartimit dhe e botimit 

 
4.1. Tekstet shkollore i hartojnë specialistët e lëndëve mësimore sipas konkursit të 

shpallur nga MASHT-i dhe porosisë së shtëpisë botuese. 
4.2. Procedurën e hartimit dhe të botimit të teksteve shkollore, mjeteve mësimore, 

lektyrës shkollore dhe dokumentacionit pedagogjik e mbikëqyr Këshilli i 
Ekspertëve i Programeve dhe i teksteve shkollore i MASHT-it. 

4.3. Recensentët bëjnë vlerësimin kritik me shkrim për një tekst shkollor, një vepër 
artistike, një punim shkencor para botimit të tyre. 

 
II. VLERËSIMI DHE LEJIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE, 

MJETEVE MËSIMORE DHE DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK 
 

Neni 5 
Konkursi 

 
5.1. MASHT-i shpall konkurs publik për botimin e teksteve shkollore, mjeteve 

mësimore, dhe të dokumentacionit pedagogjik sipas planeve dhe programeve 
mësimore. 

5.2. Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjitha shtëpitë botuese të regjistruara 
që merren me botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës 
shkollore dhe dokumentacionit pedagogjik. 

5.3. MASHT-i përsërit konkursin në rast të mos suksesit të konkursit të parë. 
 

Neni 6 
Vlerësimi i dorëshkrimeve 

 
6.1. MASHT-i vlerëson dorëshkrimet anonime të teksteve shkollore, mjeteve mësimore 

dhe dokumentacionit pedagogjik në pajtim me nenet 7, 8 dhe 9 të këtij Ligji. 
6.2. Dorëshkrimet anonime të teksteve shkollore shtëpitë botuese i dorëzojnë në 

MASHT, kurse recensentët i marrin dorëshkrimet me shifra. 
 

Neni 7 
Recensentët për vlerësimin e dorëshkrimeve 

 
7.1. MASHT-i cakton recensentë për vlerësimin e dorëshkrimeve të arritura në 

konkurs. 
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7.2. Recensentët për vlerësimin e dorëshkrimeve të një teksti shkollor përbëhen së 
paku nga tre ekspertë të caktuar nga MASHT-i, njohës të lëmit përkatës. 

7.3. Emrat e recensentëve nuk bëhen publik derisa të shpallen rezultatet e konkursit. 
7.4. Çdo recensentë vlerëson dorëshkrimin e tekstit në bazë të këtyre kritereve: 

a) përputhjen e përmbajtjes me qëllimet, objektivat dhe me standardet e planit 
dhe të programit mësimor; 

b) zbatimin e metodologjive të reja të mësimdhënies dhe mësim nxënies; 
c) shoqërimin e përmbajtjes dhe të ilustrimeve me aparaturë të përshtatshme 

didaktike, duke ofruar material për punë të pavarur dhe krijuese dhe 
d) përshtatjen e gjuhës së tekstit me moshën e nxënësve për të cilët është 

shkruar teksti shkollor. 
 

Neni 8 
Zgjedhja e dorëshkrimeve 

 
8.1. Recensentët janë të pavarur në punën e vet. 
8.2. Recensentët mund të propozojnë një ose më tepër dorëshkrime për botim, duke 

siguruar burime alternative të informacionit dhe duke u ofruar shkollave 
mundësinë e zgjedhjes së lirë nga mësimdhënësit të tekstit që dëshirojnë të 
përdorin. 

8.3. Secili recensentë është i obliguar që vlerësimin e vet ta japë në formë të shkruar 
me arsyetime të argumentuara në afatin e caktuar nga MASHT-i. 

8.4. Nëse recesioni nuk është i shkruar sipas Udhëzimit Administrativ të lëshuar nga 
MASHT-i, për vlerësimin e dorëshkrimeve, konsiderohet i pavlefshëm. 

8.5. Nëse recensenti nuk e dorëzon brenda minimumit të kohës prej 30 ditësh, 
MASHT-i do ta zëvendësojë atë me një recensent tjetër. 

 
Neni 9 

Vendimi për botim 
 
9.1. Dorëshkrimet e dorëzuara në konkurs të vlerësuara pozitivisht nga recensentët, 

fitojnë të drejtën për botim. 
9.2. Vendimin për lejimin e botimit të tekstit e lëshon MASHT-i. 
 

III. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E BOTUESIT 
 

Neni 10 
Të drejtat e botuesit 

 
10.1. Botuesi ka të drejtë të bëjë ankesë nëse dorëshkrimi i dorëzuar për konkurs 

vlerësohet negativisht nga juria profesionale. 
10.2. Ankesa i drejtohet Komisionit për Ankesa në MASHT në afatin prej 15 ditësh 

pas kumtimit të rezultatit të vlerësimit të dorëshkrimit. 
10.3. Mënyra e themelimit dhe procedura e vendim marrjes të këtij Komisioni do të 

rregullohet me akte nënligjore. 
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Neni 11 
Obligimet e botuesit 

 
11.1. Botuesi boton tekstin e lejuar për botim. 
11.2. Botuesi shtyp në tekstin shkollor, mjetet mësimore dhe dokumentacionin 

pedagogjik emrat e autorit, redaktorit, recensentëve, ilustratorit, lektorit dhe të 
redaktorit teknik e artistik, vitin dhe numrin rendor të botimit, shenjën 
kualifikuese, tirazhin, çmimin, kodin, datën dhe numrin e lejimit të dhe ISBN-
në. 

11.3. Botuesi nxjerr në shitje tekstin shkollor së paku një muaj para fillimit të vitit 
shkollor. 

11.4. Botuesi shtyp aq kopje sa t’i plotësojë të gjitha kërkesat e nxënësve. 
11.5. Botuesi i dërgon MASHT-it nga gjashtë kopje të çdo teksti shkollor, mjeti 

mësimor dhe të lektyrës shkollore. 
 

IV. PËRDORIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE 
 

Neni 12 
Katalogu 

 
MASHT-i publikon dhe shpërndan për çdo vit katalogun e teksteve shkollore, në të 
cilin përfshihen: lloji i shkollës, klasa, emrat e autorëve, titujt, lënda dhe klasa për cilën 
është lejuar, botuesi dhe çmimet e shitjes. 
 

Neni 13 
E drejta e mësimdhënësit për përdorimin e tekstit në shkollë 

 
13.1. Mësimdhënësi ka të drejtë të zgjedhë përdorimin e tekstit shkollor në pajtim me 

nenin 12 të këtij Ligji. 
13.2. Teksti i zgjedhur nga mësimdhënësi dhe i miratuar nga këshilli i shkollës 

përdoret deri në fund të vitit shkollor. 
13.3. Mësimdhënësi ka të drejtë të përdorë literaturë plotësuese, që përputhet me 

planin dhe programin e lëndës. 
 

V. DISPOZITA NDËSHKUESE 
 

Neni 14 
 
14.1. Personi juridik që i shfrytëzon librat shkollorë dhe dokumentacionin pedagogjik 

në kundërshtim me nenin 3 të këtij ligji, dënohet për shkelje me të holla prej 
1.000 deri në 5.000 €. 

14.2. Personi fizik në cilësinë e udhëheqësit të institucionit që i shfrytëzon librat 
shkollor dhe dokumentacionin pedagogjik në kundërshtim me nenin 3 të këtij 
ligji, dënohet për shkelje me të holla prej 500 deri në 1.000 €. 
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14.3. Ndaj botuesve dhe individëve që shpërdorojnë emrin e MASHT-it, duke botuar 
tekste shkollore, mjete mësimore dhe dokumentacion pedagogjik pa autorizimin 
e saj, MASHT-i mund të ankohet në gjykatën kompetente. 

14.4. Botuesit dhe individët ndaj të cilëve është marrë vendim i formës së prerë pas 
përfundimit të procedurës penale për shkak të veprave që kanë të bëjnë me 
botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lekturës shkollore dhe të 
dokumentacionit pedagogjik nuk kanë të drejtë të konkurrojnë me dorëshkrime 
në konkurset e MASHT-it dhe as të marrin leje botimi për asnjë tekst shkollor, 
mjet mësimor, lektyrë shkollore apo dokument pedagogjik. 

14.5. Shumat e dënimeve të parapara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni do të derdhen 
në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 

 
VI. HYRJA NË FUQI 

 
Neni 15 

 
MASHT-i për zbatim të këtij ligji në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
duhet të nxjerrë aktet nënligjore të nevojshme për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 16 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Ligji Nr. 02/L-67 
29 qershor 2006 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 9 / 01 SHKURT 2007 



SEKTORI I BUJQËSISË, BLEGTORISË, UJËRAVE, 
PYLLTARISË, PESHKATARISË, BLETARISË 

DHE GJUETISË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Më qëllim të krijimit të kornizës ligjore për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit 
rural, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i politikave për zhvillimin e bujqësisë dhe 
zhvillimit rural. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj përcakton objektivat, masat dhe programin e politikave të bujqësisë dhe të 

zhvillimit rural në bazë të Planit për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.  
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2. Më këtë ligj përcaktohen dispozitat për ofrimin e shërbimeve publike bujqësore, 
kërkimit dhe trajnimit profesional, bazën e të dhënave dhe informacionin në fushën 
e politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
Shprehjet apo termat e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
“Bujqësia” nënkupton veprimtarinë ekonomike i cili ka si objektiv prodhimin e 
ushqimit për njerëz, kafshë, bimë industriale, bio karburante, si dhe produkte të tjera 
me origjinë bimore dhe shtazore. 
“Fermë” nënkupton njësinë ekonomike bazë në bujqësi dhe veprimtarinë ekonomike 
që lidhën me të. Është një pjesë toke që kryesisht i kushtohet prodhimit dhe 
menaxhimit të ushqimit ose prodhimit blegtoral. Ferma mund të jetë në pronësi të një 
individi, një familje, një komuniteti ose mund të jetë në pronësi të një kooperative apo 
të një ndërmarrje. 
“Produkt bujqësor” nënkupton produktet bimore apo shtazore, të cilat prodhohen në 
fermë dhe ato që rrjedhin nga faza e parë e përpunimit të këtyre produkteve. 
“Produkt agro-ushqimor” nënkupton produktet bujqësore dhe produktet të tjera 
ushqimore të përpunuara. 
“Politikë bujqësore” nënkupton politikën shtetërore për objektivat dhe masat që 
veprojnë drejtpërdrejti në tregjet agro-ushqimore dhe në të ardhura nga ferma. 
“Politikë e zhvillimit rural” nënkupton politikën shtetërore për zhvillimin e 
qëndrueshëm të zonave rurale, në ndërlidhjen e tyre ekonomike dhe sociale si dhe në 
mbrojtjen e mjedisit. 
“Strategjia e bujqësisë dhe zhvillimit rural” nënkupton objektivat afatmesme të 
politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural, programin, masat dhe mënyrat se si Qeveria 
planifikon mbështetjen financiare në një periudhë kohore të caktuar për bujqësinë në 
zonat rurale. 
“Plan veprimi” nënkupton dokumentin e nxjerrë në bazë të programit i cili përshkruan 
se si Qeveria do të zbatojë strategjitë në zona rurale dhe në periudha të ndryshme 
kohore. 
“Plani Kombëtar për Bujqësi dhe Zhvillim Rural ” nënkupton Planin e nxjerr në 
bazë të këtij ligji i cili përcakton politikat bujqësore dhe zhvillimin rural të Kosovës. 
“Masë e politikës bujqësore dhe zhvillimit rural” nënkupton tërësinë e veprimeve 
dhe të mjeteve me të cilat arrihen objektivat e përcaktuara me këtë ligj. 
“Bujqësia e qëndrueshme” nënkupton bujqësinë që nga ana ekonomike dhe sociale 
është e qëndrueshme dhe si e tillë për një periudhë të gjatë kohore nuk e degradon 
mjedisin. Koncepti i bujqësisë së qëndrueshme është i bazuar në parimin e shumë 
funksionalitetit, duke nënkuptuar që bujqësia krahas produkteve fitimprurëse – 
ekonomike prodhon edhe të mira publike që lidhen me mjedisin, sigurimin e ushqimit, 
sigurinë ushqimore dhe ndërlidhjen rajonale dhe sociale. 
“Grupe të margjinalizuara” – nënkuptojnë grupet e ndryshme të popullsisë në zonat 
e thella rurale të cilët janë të lëna anash dhe nuk janë të përfshira në proceset e 
përgjithshme të zhvillimit të shoqërisë. 
“Shërbimi publik në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural” nënkupton politikat 
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qeveritare në ofrimin e shërbimit nëpërmjet programeve të saja, më qëllim të avancimit 
të mëtejmë të sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
“Njësia e pagesave për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural” nënkupton 
njësinë organizative të Ministrisë për mbështetjen e sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit 
rural, e themeluar me këtë ligj. 
“Kooperativë” nënkupton personin juridik apo fizik të bashkuar në baza vullnetare për 
të arritur qëllimet e përbashkëta ekonomike përmes veprimtarive të caktuara bujqësore. 
“Ministri” nënkupton Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
“Qeveria” nënkupton Qeverinë e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 4 
Objektivat e politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural 

 
1. Me masat për zbatimin e politikës bujqësore dhe të zhvillimit të zonave rurale, 

synohet të arrihen objektivat e përgjithshme: 
1.1. konkurrenca në prodhimtarinë bujqësore dhe atë rurale, e cila rritë aftësinë e 

saj konkurruese si për tregun brenda, ashtu edhe për atë jashtë vendit, e cila 
mundësohet nëpërmjet rritjes së produktivitetit dhe të efikasitetit të 
veprmtarive ekonomike në zonat rurale;  

1.2. rritja e të ardhurave për popullsinë rurale, duke ngritur mirëqenien e saj 
nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës dhe të jetesës, si dhe duke 
krijuar mundësi të barabarta për të gjitha grupet e margjinalizuara;  

1.3. stabiliteti ekonomik, duke garantuar që prodhimi bujqësor të jetë i 
qëndrueshëm; 

1.4. cilësia e prodhimeve të ushqimit duke garantuar që zinxhiri ushqimor është i 
një cilësie të qëndrueshme dhe i plotëson standardet e përcaktuara;  

1.5. mbrojtja e qëndrueshme e mjedisit;  
1.6. ndërlidhja e cila synon zvogëlimin e dallimeve ndërmjet niveleve të 

zhvillimit të rajoneve të ndryshme, duke zhvilluar aktivitete alternative dhe 
plotësuese që gjenerojnë punësim më qëllim të nxitjes për të jetuar në zonat 
rurale, duke fuqizuar biznesin e vogël dhe atë, të mesëm;  

1.7. sigurimi i ushqimit që nuk shkakton efekte të dëmshme në shëndetin e 
njeriut nëse përgatitet dhe konsumohet sipas standardeve dhe kushteve të 
prodhimit.  

 
KREU II 

PROGRAMI, ZBATIMI DHE FINANCIMI I POLITIKËS BUJQËSORE 
DHE TË ZHVILLIMIT RURAL 

 
Neni 5 

Plani Kombëtar i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
 
1. Plani Kombëtar i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmban Strategjinë e Bujqësisë 

dhe të Zhvillimit Rural i cili bazohet në analizën aktuale, objektivat afatmesme të 
politikës bujqësore dhe zhvillimit rural, masat, programet dhe veprimtaritë, në 
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realizimin e këtyre objektivave, në vlerësimet efektive të më pasme si dhe në 
fondet publike të nevojshme të përdorura për zbatimin e politikave të bujqësisë dhe 
zhvillimit rural.  

2. Plani kombëtar i Bujqësisë dhe zhvillimit rural hartohet nga Ministria e Bujqësisë 
në bashkëpunim me institucionet e tjera përkatëse, dhe me propozim të Qeverisë 
miratohet në Kuvendin e Kosovës.  

3. Plani miratohet për një periudhë prej shtatë (7) vitesh.  
 

Neni 6 
Plani i veprimit për zbatimin e politikës së bujqësisë dhe zhvillimit rural 

 
1. Qeveria në përputhje me Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 

miraton planin e veprimit një apo shumë vjeçar për zbatimin e politikës së 
bujqësisë dhe zhvillimit rural.  

2. Plani i veprimit përfshinë pjesën ose tërë paketën e masave të politikës së bujqësisë 
dhe të zhvillimit rural:  
2.1. kushtet, kriteret dhe procedurat e prezantimit dhe të zbatimit të masave të 

politikës së bujqësisë dhe të zhvillimit rural;  
2.2. mjetet dhe mënyrat e zbatimit si dhe kontrollit të zbatimit të politikës 

bujqësore dhe të zhvillimit rural;  
2.3. procedurat e mbikëqyrjes dhe të vlerësimit të politikës bujqësore dhe të 

zhvillimit rural.  
 

Neni 7 
Financimi 

 
1. Financimi për politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural bëhet nga:  

1.1. buxheti i Republikës së Kosovës;  
1.2. donacionet; dhe  
1.3. burimet tjera në përputhje me ligjet në fuqi.  

 
Neni 8 

Përfituesit nga masat mbështetëse 
 
Përfituesit nga fondi i programit nëpërmjet masave, të cilat ndërmerren në kuadrin e 
politikës së bujqësisë dhe të zhvillimit rural janë fermerët, grupet e fermerëve, personat 
fizik apo juridik të cilët zhvillojnë aktivitete në sferën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
 

Neni 9 
Aplikimet 

 
1. Aplikimet për të përfituar fonde nga masat mbështetëse për politikat bujqësore dhe 

të zhvillimit rural mund të paraqiten nga një fermer, grup fermerësh, personat fizik 
apo juridik siç parashikohet me këtë ligj.  

2. Përfituesit duhet t’i përdorin fondet në përputhje me qëllimin për të cilin ato janë 
dhënë.  
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Neni 10 
Pagesa e mjeteve 

 
Pagesa e mjeteve për zbatimin e politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural bëhet nga 
njësia e pagesave për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
 

Neni 11 
Dokumentet që duhen mbajtur 

 
1. Përfituesit të cilët kanë marrë fonde nga masat mbështetëse duhet të mbajnë për një 

periudhë katër (4) vjeçare në vijim, duke filluar nga data e lëvrimit të fondit, 
dokumentacionin i cili është përdorur për përfitimin e fondeve.  

2. Dokumentacioni që duhet mbajtur nga përfituesit përcaktohet me akt nënligjor nga 
Ministria.  

 
Neni 12 

Njësia e pagesave për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural 
 
1. Njësia e pagesave për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural themelohet në 

kuadër të Ministrisë dhe ka kompetencat si në vijim: 
1.1. zbatimin e masave të politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural;  
1.2. hartimin e raporteve dhe të analizave në përputhje me zhvillimin e 

bujqësisë;  
1.3. ngritjen dhe funksionimin e sistemeve të integruara të administrimit dhe të 

kontrollit;  
1.4. ngritjen dhe zbatimin e sistemeve të informimit të tregut;  
1.5. krijimin dhe mirëmbajtjen e bazës se të dhënave të nevojshme;  
1.6. zbatimin e masave të kontrollit dhe auditimit të brendshëm;  
1.7. inspektimin e fermerëve dhe subjekteve qe kanë përfituar nga fondet e 

programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural.  
2. Njësia e pagesave për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural zbaton 

programe të mbështetjes ndërkombëtare për bujqësinë dhe zhvillimin rural.  
3. Organizimi, funksionimi dhe puna e njësisë, përcaktohet me akt nënligjor nga 

Ministria.  
 

KREU III 
MASAT E POLITIKËS BUJQËSORE 

 
Neni 13 

Parimet mbi të cilat bazohen masat e politikës bujqësore 
 
Masat e politikës bujqësore, duhet të harmonizohen dhe të zbatohen në përputhje me 
parimet e barazisë dhe të efikasitetit. 
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Neni 14 
Format e mbështetjes së brendshme 

 
Mbështetja e brendshme për produkte bujqësore dhe agro-ushqimore zbatohet përmes 
masave për stabilizimin e tregut. 
 

KREU IV 
MASAT E POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL 

 
Neni 15 

Qëllimi i masave 
 
1. Masat e politikës së zhvillimit rural mbështesin:  

1.1. përmirësimin e konkurencës së bujqësisë dhe të industrisë agro-ushqimore 
në zonat rurale;  

1.2. menaxhimin e tokës dhe mbrojtjen e mjedisit;  
1.3. përmirësimin e cilësisë së jetës dhe kurajimin e shumëllojshmërisë së 

veprimtarive ekonomike në këto zona;  
1.4. përmirësimin e qeverisjes dhe mobilizimin e potencialeve lokale zhvillimore 

të zonave rurale, si dhe krijimin e iniciativave lokale.  
2. Masat propozohen me Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe 

rregullohen nëpërmjet Planit të Veprimit.  
3. Mënyra e zbatimit të këtyre masave dhe kriteret e mbështetjes përcaktohen me akt 

nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 16 
Mbështetja për përmirësimin e konkurrencës në bujqësi dhe në industrinë 

agro-ushqimore 
 
1. Mbështetja për përmirësimin e konkurrencës në bujqësi dhe në industrinë agro-

ushqimore bazohet në masa investuese dhe mbështetëse përmjet projekteve të cilat 
përmirësojnë gjendjen lidhur me: 
1.1. zhvillimin e trajnimeve profesionale për ngritjen e kapaciteteve njerëzore që 

të përmbushen nevojat rurale;  
1.2. ristrukturimin e potencialit fizik në sektorin agro-rural;  
1.3. menaxhimin e resurseve ujore për bujqësinë;  
1.4. përmirësimin e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore.  

 
Neni 17 

Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe inkurajimin 
e shumëllojshmërisë të veprimtarive ekonomike në zonat rurale 

 
1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe inkurajimin e 

shumëllojshmërisë së veprimtaritë ekonomike në zonat rurale ndihmon në 
mirëmbajtjen dhe përmirësimin e kushteve socialo-ekonomike në zonat më të 
largëta rurale që ndeshen me fenomenin e migrimit social të popullatës.  
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2. Kjo mbështetje bazohet në masa të ndryshme investuese dhe të përkrahjes 
nëpërmjet projekteve të cilat fuqizojnë investimet në ekonominë e gjerë rurale dhe 
përmirësojnë gjendjen lidhur me:  
2.1. shumëllojshmërinë e fermave dhe veprimtaritë alternative në zonat rurale;  
2.2. ripërtrirja dhe zhvillimi i fshatrave, ruajtja dhe përmirësimi i trashëgimisë 

rurale.  
 

Neni 18 
Mbështetja për krijimin e iniciativave lokale 

 
1. Përkrahja stimulon krijimin e iniciativave që përfshijnë fermerët, punonjësit e 

pyjeve dhe akterë të tjerë rural të cilët mund të ruajnë dhe të rrisin mëtej 
trashëgiminë lokale natyrore dhe kulturore, të ngritin ndërgjegjësimin për ruajtje të 
mjedisit dhe të promovojnë produktet tipike, turizmin dhe burimet e ripërtrira të 
energjisë.  

2. Veprimet kryesore të mbështetjes në këto zona përfshijnë:  
2.1. krijimin e kapaciteteve lokale të partneritetit, grupeve lokale të veprimit, 

dhe promovimin e aftësive të investimeve, të cilat mund të ndihmojnë në 
mobilizimin e potencialit lokal;  

2.2. promovimin e partneritetit publik-privat;  
2.3. promovimin e bashkëpunimit, inkurajimit të aftësisë së ndërmarrjeve dhe 

promovimin e përfshirjes së shërbimeve lokale që ofrohen;  
2.4. përkrahjen në zbatimin e strategjive zhvillimore të komunitetit lokal.  

 
KREU V 

STRUKTURA INSTITUCIONALE PËR POLITIKËN E BUJQËSISË 
DHE ZHVILLIMIT RURAL 

 
Neni 19 

Komiteti ndërministror për bujqësi dhe zhvillim rural 
 
1. Me këtë ligj, themelohet Komiteti ndërministror për bujqësi dhe zhvillim rural si 

organ këshillëdhënës i Qeverisë.  
2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Komitetit ndërministror përcaktohen më akte nënligjore 

nga Qeveria.  
3. Komiteti ndërministror për bujqësinë dhe zhvillim, rural përveç detyrave të tjera, 

jep mendime dhe propozime për vendimet më të rëndësishme të Qeverisë në 
fushën e bujqësisë dhe të zhvillim rural, lidhur me:  
3.1. propozimet për Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;  
3.2. mbikëqyrjen dhe zbatimin e Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural;  
3.3. propozimet për aktet nënligjore në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;  
3.4. marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;  
3.5. vendimet e tjera në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural.  
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KREU VI 
BAZA E TË DHËNAVE DHE SISTEMI I INFORMIMIT 

 
Neni 20 

Baza e të dhënave 
 
1. Ministria krijon bazën e të dhënave e cila përmban:  

1.1. regjistrin e fermave;  
1.2. regjistrin e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe 

ushqimore;  
1.3. regjistrin e shfrytëzimit të tokës bujqësore;  
1.4. regjistrin e blegtorisë;  
1.5. regjistrin e tregtarëve të produkteve dhe pasurive bujqësore;  
1.6. regjistrin e zonave më pak të zhvilluara.  

2. Përveç të dhënave të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, nëse vlerësohet e 
nevojshme, Ministria mund të mbajë edhe të dhëna të tjera në sistemin e vet të 
informacionit.  

3. Bazat e të dhënave, mbahen edhe në formë elektronike.  
4. Kushtet dhe mënyra e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave përcaktohen me akte 

nënligjore nga Ministria.  
 

Neni 21 
Shfrytëzimi i informatave nga bazat tjera të të dhënave 

 
1. Me themelimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, Ministria mund të përdor 

edhe baza të dhënash të tjera, të cilat mbahen nga: institucionet, agjensitë publike 
dhe autoritete të tjera të autorizuara.  

2. Ministria merr të dhënat nga institucionet e tjera si: hartat, fotot dhe orto-fotot 
digjitale sipas procedurave të përcaktuara me ligj.  

 
Neni 22 

Financimi i bazës së të dhënave 
 
Baza e të dhënave që krijohet dhe menaxhohet nga Ministria siç është përcaktuar në 
këtë ligj, financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 23 
Vënia në dispozicion e të dhënave 

 
1. Të dhënat e krijuara nga baza e të dhënave në përputhje me këtë ligj janë publike, 

përveç të dhënave të tjera, të cilat konsiderohen si të dhëna personale dhe përbëjnë 
sekret të biznesit. 

2. Të dhënat, të cilat konsiderohen si të dhëna personale duhet të vihen në dispozicion 
të palëve të treta në përputhje me Ligjin e mbrojtjes së të dhënave personale. 
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Neni 24 
Sistemi i informacionit për çmimin e tregut 

 
1. Sistemi i informacionit për çmimin e tregut përbëhet nga grumbullimi, zbatimi dhe 

publikimi i të dhënave për çmimin e produkteve bujqësore dhe ushqimore.  
2. Ministria përcakton tregun përfaqësues të produkteve bujqësore dhe ushqimore, 

personave fizik apo juridik që do të japin të dhëna, duke përcaktuar tipin, vëllimin 
dhe kohën e grumbullimit të të dhënave.  

3. Sistemi i informacionit për çmimet e tregut krijohet dhe përcaktohet me akt 
nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 25 

Kontabiliteti në fermë 
 
1. Për përfituesit nga masat e politikës së bujqësisë dhe të zhvillimit rural, është i 

detyrueshëm mbajtja e kontabilitetit. Fermat jo përfituese mund të mbajnë 
kontabilitet në baza vullnetare.  

2. Kriteret për përcaktimin e fermave që do të jenë pjesë e sistemit të mbajtjes së 
kontabilitetit përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

3. Ministria është përgjegjëse për zbatimin teknik dhe organizativ të kontabilitetit në 
fermë.  

4. Mbikëqyrja dhe zbatimi i kontabilitetit në fermë, bëhet nga komisioni i formuar me 
vendim të Ministrisë.  

5. Të dhënat e përfituara nga mbajtja e kontabilitetit në ferma mund të përdoren në 
përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 
KREU VII 

FORMAT E ORGANIZIMIT TË PRODHUESVE, PËRPUNUESVE DHE 
TREGTUESVE TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE AGRO-USHQIMORE 

 
Neni 26 

Prodhuesit, përpunuesit dhe tregtuesit të produkteve bujqësore 
dhe agro-ushqimore 

 
1. Prodhuesit, përpunuesit dhe tregtuesit e produkteve ushqimore dhe agro-ushqimore 

mund të organizohen në forma të ndryshme për të përfituar mbështetje në bujqësi.  
2. Format e organizimit të prodhuesve, përpunuesve dhe tregtuesve të produkteve 

bujqësore dhe agro-ushqimore përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 27 
Kriteret për mbështetjen e organizatave dhe shoqatave 

 
Kriteret që duhet të përmbushin organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuese 
të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore, për të përfituar mbështetje përcaktohen 
me akt nënligjor nga Ministria. 
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KREU VIII 
SHËRBIMET PUBLIKE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 

 
Neni 28 

Qëllimi i shërbimeve publike 
 
1. Qëllimi i shërbimeve publike në bujqësi dhe zhvillim rural është mbështetja e 

zbatimit të Planit të Zhvillimit Kombëtar për Bujqësi dhe Zhvillim Rural për të 
ofruar shërbime afatgjata e të përhershme në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit 
rural, nëse iniciativa private nuk mund të përmbushë nevojat publike.  

2. Shërbimet publike në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural janë:  
2.1. shërbimet këshillimore në bujqësi dhe zhvillimin rural;  
2.2. hulumtimet bujqësore dhe analizat laboratorike;  
2.3. shërbimet e ruajtjes së racës dhe varieteve në bujqësi e blegtori;  
2.4. analizat e politikave bujqësore;  
2.5. shërbimet e infrastrukturës së tregut dhe marketingut.  

 
Neni 29 

Detyrimet e një shërbimi publik 
 
1. Shërbimet publike në bujqësi dhe zhvillim rural përfshijnë:  

1.1. realizimin e vazhdueshëm dhe pa ndërprerje të aktivitetit të shërbimit të 
përcaktuar;  

1.2. realizimi i këtij shërbimi për çdo fermer, grup fermerësh, person fizik apo 
juridik të angazhuar në aktivitetin bujqësor në përputhje me këtë ligj;  

1.3. ofrimi i shërbimit në përputhje me programin e miratuar;  
2. Çmimet e shërbimeve të ofruara nga shërbimi publik në fushën e bujqësisë 

përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
 

Neni 30 
Programi i shërbimit publik 

 
1. Programi i shërbimit publik në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural hartohet 

dhe miratohet nga Ministria në përputhje me Planin e Zhvillimit Kombëtar dhe 
duhet të specifikojë: 
1.1. llojin dhe vëllimin e shërbimit publik, i cili ofrohet nga ky shërbim;  
1.2. mënyrën, procedurën dhe dinamikën e realizimit të shërbimit publik.  

 
Neni 31 

Mbikëqyrja e shërbimit publik 
 
1. Mbikëqyrja teknike dhe profesionale për ofrimin e shërbimit publik bëhet nga 

Ministria, e cila mund të autorizojë subjektin tjetër për realizimin e mbikëqyrjes 
teknike.  

2. Mbikëqyrja teknike dhe profesionale, në rastin e autorizimit publik, bëhet nga 
personat të cilët janë të autorizuar për ushtrimin e kontrollit në fushën specifike të 
shërbimit publik.  
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3. Kriteret që zbatohen dhe që kërkohen për kualifikimin profesional të mbikëqyrjes 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

 
KREU IX 

MBËSHTETJA PËR HULUMTIMIN, ARSIMIMIN DHE TRAJNIMIN 
 

Neni 32 
Hulumtimet në bujqësi 

 
Në përputhje me Planin për Zhvillim Kombëtar, Ministria në bashkëpunim me 
ministritë përkatëse si dhe në bashkëpunim me institucionet e arsimit të lartë dhe 
strukturat shkencore të tyre, bashkë financon hulumtimin e projekteve zhvillimore në 
bujqësi dhe zhvillim rural dhe infrastrukturë përkatëse. 
 

Neni 33 
Arsimimi dhe trajnimi për nevojat e bujqësisë dhe të zhvillimit rural 

 
1. Ministria propozon dhe ndërmerr iniciativa të ndryshme të arsimimit dhe trajnimit 

për nevojat e bujqësisë, agro-industrisë dhe zonave rurale në bashkëpunim me 
universitetet dhe institucionet tjera arsimore të specializuara në lëmin e bujqësisë.  

2. Ministria mund të bashkë financojë iniciativa për sigurimin e pajisjeve të zbatimit 
praktik të arsimimit dhe të trajnimit për nevojat e bujqësisë dhe të zhvillimit rural.  

3. Përfitues të trajnimeve janë fermerë, punonjës dhe specialistë të bujqësisë dhe të 
agro-industrisë.  

 
Neni 34 

Studimet analitike dhe zhvillimore 
 
1. Ministria kryen studime analitike dhe zhvillimore në bashkëpunim me institucionet 

e arsimit të lartë dhe strukturat shkencore të tyre, kryesisht në: 
1.1. realizimin e analizave ekonomike dhe të tjera të ndikimit në fushën e 

bujqësisë, zhvillimit rural dhe agro-industrisë;  
1.2. realizimin e analizave dhe të aktiviteteve planifikuese në fushën e bujqësisë, 

zhvillimit rural dhe agro-industrisë;  
1.3. përmbushjen e përgjegjësive të rëndësishme për trajnimin dhe mbikëqyrjen 

e çështjeve zhvillimore në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe agro-
industrisë.  

 
KREU X 

INSPEKTIMI 
 

Neni 35 
Mbikëqyrja 

 
1. Zbatimin dhe inspektimin e këtij ligji e bën Ministria.  
2. Sipas dispozitave të këtij ligji inspektimin do ta bëjnë inspektori bujqësor, 
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inspektori i veterinës dhe sigurisë së ushqimit në kuadër të përgjegjësive të 
përcaktuara me ligj.  

 
Neni 36 

Rastet e kundërvajtjeve administrative dhe sanksionet administrative 
 
1. Shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje 

administrative:  
1.1. mos mbajtja e dokumentacionit te përdorur për përfitimin e fondeve për një 

periudhë katër (4) vjeçare.  
1.2. për kundërvajtjen administrative të përcaktuar sipas nën-paragrafit 1 të këtij 

neni, inspektori vendos gjobë në masën njëqind (100) deri treqind (300) 
euro.  

 
KREU XI 
ANKESA 

 
Neni 37 

Procedura e ankesës 
 
1. Kundër vendimit të inspektorit mund të paraqitet ankesë me shkrim të udhëheqësit 

të inspekcionit përkatës në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, i cili brenda 30 
ditësh duhet të jap përgjigjen me shkrim parashtruesit të ankesës.  

2. Kundër vendimit të Udhëheqësit të inspekcionit përkatës, pala mund të paraqesë 
ankesë në Gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditë.  

 
KREU XII 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 38 
Kundërvajtjet 

 
1. Për kundërvajtje me gjobë prej njëmijë (1000) deri pesëmijë (5000) euro dënohet 

personi që:  
1.1. nuk i përdor fondet për qëllimet e destinuara si përfitues në pajtim me nenin 

8 të këtij ligji.  
1.2. nuk ruan dhe nuk i paraqet personit të autorizuar dokumentacionin në 

periudhën katër (4) vjeçare sipas nenit 11 të këtij ligji.  
1.3. pengon personin e autorizuar në kryerjen e inspektimit, sipas nenit 35 të 

këtij ligji.  
 

Neni 39 
 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga zbatimi i dispozitave ndëshkuese të këtij ligji si dhe të 
hyrat tjera nga taksat, derdhen në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 
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KREU XIII 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 40 

 
1. Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji duhet të nxirren në afat prej dymbëdhjetë 

(12) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
2. Planet dhe programet e dala në bazë të këtij ligji duhet të miratohen brenda 

dymbëdhjetë (12) muajsh.  
 

Neni 41 
 
1. Me krijimin e kushteve dhe mundësive ligjore, me ketë ligj do të themelohet 

Agjencia e Pagesave si organizatë publike buxhetore me status të personit juridik 
në mbështetje të fermerëve për bujqësinë dhe zhvillimin rural.  

2. Agjencia e Pagesave do të krijohet që të jetë në pajtim me politikat bujqësore në 
BE për shpërndarjen dhe mbajtjen e llogarive për përdorimin e fondeve strukturale 
të BE-së.  

 
Neni 42 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-098 
11 qershor 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-015-2009, datë 01.07.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 56 / 27 KORRIK 2009 
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LIGJI Nr. 04/L-090 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-098 

PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 
 
 
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-098 
PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 

 
Neni 1 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik përkufizimi “Bujqësia” zëvendësohet me "Aktivitet 

bujqësore".  
2. Neni 3 i ligjit bazik përkufizimi "Fermë” zëvendësohet me “Pronë bujqësore".  
3. Neni 3 i ligjit bazik, përkufizimi “Njësia e Pagesave” zëvendësohet me 

përkufizimin si në vijim:  
Agjencia - Agjencia për zhvillimin e bujqësisë për mbështetjen e sektorit të 
bujqësisë dhe zhvillimit rural, e themeluar me këtë ligj. 

4. Neni 3 i ligjit bazik pas përkufizimit “Qeveria” shtohen përkufizimet si vijon: 
Fermer - personi fizik ose juridik përgjegjës për menaxhimin e fermës. Ai mund të 
jetë pronari, anëtari i familjes, qiradhënësi ose dikush tjetër i cili ka të drejtë të 
menaxhojë fermën; 
Grup lokal i veprimit - entiteti ligjor i përbërë nga njerëz me përvojë, dhe të 
përkushtuar nga gjithë sektorët socio-ekonomikë të komunitetit të regjistruara në 
Ministrinë përgjegjëse; 
IACS - Sistemi i Integruar i Administratës dhe Kontrollit; 
Zonat më pak të favorizuara - zona të papërshtatshme agroklimatike, me teren tē 
vështirë për t’u arritur e për t’u punuar, siç është lartësia mbidetare dhe shpatijet, 
ku fermerët për shkak të vështirësive natyrore ballafaqohen me shpenzime shtesë 
për shfrytëzimin e tyre; 
SLPIS - Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës dhe softuerin përkatës për 
skicimin e parcelave të shfrytëzuesve të tokës dhe futjen e të dhënave për parcela 
në serverin qendror. 
Parregullsi - veprimi ose mosveprimin nga ana e aplikantit ose e përfituesit i cili 
shkelë ligjet shtetërore, dispozitat, përcaktimet ose vendimin mbi përkrahjen dhe 
kështu dëmton fondet publike të Kosovës; 
Mashtrim - çdo vepër e qëllimshme ose mospërfillje lidhur me: 
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1. shfrytëzimin ose paraqitjen e deklaratave ose dokumenteve të rrejshme, 
jokorrekte ose të pakompletuara të cilat kanë ose mund të kenë ndikim 
negativ në Buxhetin e Kosovës; 

2. mosparaqitjen e informatave, duke shkelur një obligim specifik, me të 
njëjtin efekt që ka ndikim negativ në Buxhetin e Kosovës;  

3. përdorimin e fondeve të tilla për qëllime tjera nga ato për të cilat është 
dhënë granti fillimisht.  

 
Neni 2 

 
Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1, pas nënparagrafit 1.7. shtohen dy nënparagraf të rinj 
1.8 dhe 1.9 me tekstin si në vijim: 

1.8. përkujdesja që të ketë furnizim të qëndrueshëm në ushqim;  
1.9. përkujdesja që të ketë furnizim për konsumatorët me çmime të arsyeshme.  

 
Neni 3 

 
Neni 5 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 5 
Plani kombëtar i bujqësisë dhe zhvillimit rural 

 
1. Plani kombëtar i bujqësisë dhe zhvillimit rural, përcakton objektivat e hollësishme 

afatmesme dhe veprimet e politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural.  
2. Plani nga paragrafi 1 i këtij neni përmban:  

2.1. strategjinë e bujqësisë dhe të zhvillimit rural i cili bazohet në analizën 
aktuale dhe objektivat afatmesme të politikës bujqësore dhe zhvillimit rural;  

2.2. programet dhe veprimtaritë për përmbushjen e këtyre objektivave;  
2.3. fondet publike të nevojshme të përdorura për zbatimin e politikave të 

bujqësisë dhe zhvillimit rural;  
2.4. masat e nevojshme për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të programit.  

3. Plani kombëtar i bujqësisë dhe zhvillimit rural hartohet, nga Ministria në 
bashkëpunim me institucionet e tjera përkatëse.  

4. Plani hartohet, nga Ministria aprovohet nga Kuvendi i Kosovës për një periudhë 
shtatë (7) vjeçare.  

 
Neni 4 

 
Neni 6 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 6 
Raporti vjetor për bujqësinë dhe zhvillimin rural 

 
1. Ministri i prezanton Qeverisë, jo më vonë se deri më 30 shtator, raportin për 

zhvillimin dhe gjendjen ekonomike të bujqësisë për vitin paraprak.  
2. Raporti vjetor për bujqësinë do të analizojë gjendjen ekonomike të pronave 
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bujqësore sipas llojeve të pronave, madhësinë dhe zonat e prodhimit, marrëdhëniet 
në mes bujqësisë dhe mjedisit të përgjithshëm ekonomik, zhvillimi i tregtisë së 
jashtme me prodhimet bujqësore dhe ndikimet në vlerësimin e programeve 
përkrahëse. 

3. Ministria mund të angazhojë institucione profesionale adekuate për elaborimin e 
raportit vjetor për bujqësinë. 

 
Neni 5 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik paragrafi 1 pas nënparagrafit 1.2 shtohet nënparagraf i ri 1.3. 

me tekstin si në vijim:  
1.3. Fondet e BE-së;  

2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 1. nënparagrafi 1.3. rinumërohet si 1.4.  
 

Neni 6 
 
Neni 8 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
Përfituesit nga masat mbështetëse 

 
1. Përfituesit nga masat mbështetëse, të cilat ndërmerren në kuadrin e politikës së 

bujqësisë dhe të zhvillimit rural janë fermerët - grupet e fermerëve ose grupet 
lokale të veprimit.  

2. Ministria me akt nënligjor i përcakton kriteret që duhet përmbushur nga përfituesit 
për zbatimin e masave individuale në bujqësi dhe zhvillim rural.  

 
Neni 7 

 
1. Neni 9 i ligjit bazik paragrafi 1 pas togfjalëshit “grup fermerësh” shtohet fjalia 

“ose grup lokal i veprimit”, ndërsa fjalia “personat fizik apo juridik siç 
parashikohet me këtë ligj.” fshihet nga teksti i ligjit.  

2. Neni 9 i ligjit bazik pas paragrafi 2. shtohet paragrafi i ri 3. me tekstin si në vijim:  
3. Në rast të keqpërdorimit nga paragrafi 2 i ligjit në fuqi, përfituesi, duhet kthyer 

fondet sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 8 
 
Neni 10 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 10 
Verifikimi i kritereve përzgjedhëse 

 
1. Verifikimi i kritereve të pranueshmërisë përbëhet nga kontrollet administrative, 

kontrollet të ndërmarra në teren dhe në baze të kërkesave për pagesa.  
2. Procedurat sigurojnë regjistrimin e të dhënave të monitoruara, rezultatet e 
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verifikimit dhe masat e ndërmarra lidhur me dallimet në mes të të dhënave të 
prezantuara dhe gjendjes faktike në teren.  

3. Për verifikimin e kritereve të pranueshmërisë atje ku është e aplikueshme, merren 
parasysh rezultatet e verifikimit të ndërmarrë nga shërbimet tjera, organet ose 
organizatat e përfshira në kontrollet e pagesave direkte dhe granteve bujqësore. 

4. Ministria me akt nënligjor e përcakton mënyrën dhe nivelin e kontrolleve në teren 
për masat individuale në bujqësi dhe zhvillim rural. 

 
Neni 9 

 
Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 1. togfjalëshi “për një periudhë katër (4) vjeçare” 
zëvendësohet me togfjalëshin “për një periudhë tre (3) vjeçare”. 
 

Neni 10 
 
Pas nenit 11 të ligjit bazik shtohet neni i ri 11.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 11.A 
Themelimi i Agjencisë për zhvillimin e bujqësisë 

 
1. Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë themelohet nga Ministria.  
2. Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë menaxhohet nga kryeshefi ekzekutiv nën 

autoritetin e Ministrisë.  
3. Ministria me akt nënligjor e përcakton funksionimin, detyrat, përgjegjësitë, 

kompetencat, dhe strukturën organizative të Agjencisë.  
 

Neni 11 
 
Neni 12 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 12 
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

 
1. Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë është përgjegjëse për zbatimin e politikës 

bujqësore dhe të zhvillimit rural.  
2. Agjencia është kompetente për:  

2.1. zbatimin e masave të politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural;  
2.2. zbatimin e procedurave të pagesave që sigurojnë që pagesat të bëhen vetëm 

për aplikacionet që janë të arsyetuara dhe që përmbushin kriteret e 
pranueshmërisë;  

2.3. sigurimin e kontabilitetit të plotë dhe transparent sipas procedurave të 
pranuara të kontabilitetit;  

2.4. hartimin e raporteve dhe analizat në pajtim me zhvillimin bujqësor;  
2.5. ndërtimin dhe funksionimin e IACS;  
2.6. ndërtimin dhe zbatimin e sistemit informativ për tregjet;  
2.7. krijimin dhe mirëmbajtjen e bazës së nevojshme të të dhënave;  
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2.8. zbatimin e kontrollit dhe masave të auditimit të brendshëm;  
2.9. inspektimin e fermerëve që kanë përfituar nga fondet e programit për 

bujqësi dhe zhvillim rural. 
3. Agjencia zbaton programet ndërkombëtare përkrahëse për zhvillimin e bujqësisë.  
4. Përjashtimisht dispozitave të përcaktuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, 

Agjencia mund të delegojë kompetenca të caktuara për zbatimin e masave 
përkrahëse për politikat e bujqësisë dhe zhvillimit rural te institucionet tjera 
përmes kontratave të shkruara, por Agjencia mbetet përgjegjëse për detyrat e 
deleguara.  

 
Neni 12 

 
1. Titulli i Kreut III fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

KREU III 
MASAT E POLITIKËS SË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

 
2. Neni 13 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 13 
Parimet mbi të cilat bazohen masat e politikës bujqësore 

 
1. Masat e politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural bazohen në Planin Kombëtar 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.  
2. Masat e politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural zbatohen në bazë të objektivit 

dhe kriterit jodiskriminues në pajtim me parimet e barazisë dhe efektivitetit.  
3. Masat bazohen në parimet e përputhshmërisë dhe plotfuqishmërisë.  
4. Çdo mbivendosje mes masave, duhet të shmanget dhe asnjë shpenzim nuk do të 

financohet në më shumë se një masë.  
5. Masat përgatiten me objektiva të qarta dhe të verifikueshme.  
6. Për të siguruar transparencë të mjaftueshme, kriteret përkrahëse publikohen në 

media dhe në Web faqen e Ministrisë.  
7. Agjencia për çdo vit publikon listën e përfituesve, emrin, masën dhe shumën e 

dhënë përfituesit.  
 

Neni 13 
 
1. Pas Nenit 13 të ligjit bazik, shtohet neni i ri 13.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 13.A 
Masat e politikave bujqësore 

 
1. Masat e politikës bujqësore do të:  

1.1. shtojnë të ardhurat për fermerët dhe popullsinë rurale që ndikojnë në 
përmirësimin e standardit të jetesës dhe kushteve të punës në viset rurale;  

1.2. rrisin aftësitë konkurruese dhe efikasitetin e prodhimtarisë primare 
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bujqësore për të arritur zëvendësimin e importit dhe për të shfrytëzuar 
përparësinë e tregjeve të eksportit;  

1.3. sigurimi i mjedisit stabil ekonomik.  
 

Neni 14 
 
1. Neni 14 i ligjit bazik fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 14 
Format e mbështetjes së brendshme 

 
1. Masat mbështetëse për prodhimet bujqësore dhe agro-ushqimore zbatohen për të 

rritur prodhimin bujqësor, të ardhurat dhe stabilizimin e tregut.  
2. Masat e politikave bujqësore zbatohen në tërë territorin e Republikës së Kosovës 

për të siguruar kushtet e njëjta për fermerët dhe parandalimin e çrregullimit të 
konkurrencës.  

 
Neni 15 

 
Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 2 dhe 3 fshihen nga teksti i ligjit, ndërsa paragrafi 1 
mbetët në fuqi. 
 

Neni 16 
 
1. Pas nenit 16 të ligjit bazik shtohet neni i ri 16.A, me tekstin si në vijim: 
 

Neni 16.A 
Përkrahja për përmirësimin e menaxhimit të tokës dhe mbrojtjen e mjedisit 

 
1. Përkrahja për përmirësimin e menaxhimit të tokës dhe mbrojtjen e mjedisit do të 

jenë lidhur me masat që synojnë shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore, 
përmes:  
1.1. Pagesat për fermerët në zonat më pak të favorizuara që janë identifikuar, të 

cilat mund të jepen vetëm si kompensim për shpenzimet shtesë të prodhimit.  
1.2. Pagesat agro-mjedisore përfshirë pagesat për përkrahjen e prodhimit 

organik, të cilat mund tu jepet fermerëve që tregojnë përkushtim vullnetar 
agro-mjedisor, duke përmbushur standardet e obligueshme përkatëse.  

2. Ministria me akt nënligjor i përcakton zonat më pak të favorizuara, të cilat 
mbështetën në bazë të kritereve objektive dhe jo diskriminuese.  

 
Neni 17 

 
1. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, me tekstin si në 

vijim:  
3. Ministria me akt nënligjor i përcakton kriteret për mbështetje të grupeve lokale 

të veprimit.  
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Neni 18 
 
1. Neni 19 i ligjit bazik, paragrafi 2. fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim:  

2. Qeveria me akt nënligjor e përcakton përbërjen, detyrat, përgjegjësitë dhe 
organizimin e Komitetit Ndërministror për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.  

 
Neni 19 

 
1. Neni 20 i ligjit bazik, paragrafi 1 pas nënparagrafit 1.6. shtohen tre nënparagraf të 

rinj 1.7, 1.8 dhe 1.9, me tekstin si në vijim:  
1.7. regjistrin e përfituesve;  
1.8. regjistrin e SLPIS dhe  
1.9. regjistrin e zonave më pak të favorizuara.  

2. Neni 20 i ligjit bazik, paragrafi 4 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim:  
4. Ministria me akt nënligjor i përcakton kushtet dhe mënyrën e mirëmbajtjes, 

sigurinë dhe procedurat administrative të bazës së të dhënave. 
 

Neni 20 
 
1. Neni 37 i ligjit bazik paragrafi 1, togfjalëshi “udhëheqësit të inspekcionit 

përkatës” zëvendësohet me togfjalëshin “Kryeshefit të Agjencisë”.  
2. Neni 37 i ligjit bazik, paragrafi 2 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim:  

2. Kundër vendimit të Kryeshefit të Agjencisë, pala mund të paraqesë padi në 
Gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh. 

 
Neni 21 

 
1. Pas nenit 37 të ligjit bazik shtohet neni i ri 37.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 37.A 
Procedurat 

 
Për zbatimin e masave të politikës për bujqësinë dhe zhvillimit rural zbatohet Ligji Nr. 
02/L-28 për Procedurën Administrative, (Gazeta Zyrtare Nr. 08/2007 e dt. 01/01/2007) 
përveç nëse është përcaktuar ndryshe me këtë ligj apo me akte nënligjore për zbatimin 
e këtij ligji. 
 

Neni 22 
 
1. Pas nenit 38 të ligjit bazik shtohet neni i ri 38.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 38.A 
 
1. Ndëshkimet në rast të parregullsive, bëhen si vijon:  

1.1. E tërë shuma e përkrahjes kthehet sipas ligjit;  
1.2. Përveç obligimit të kthimit të pagesës sipas nenit 7 të këtij ligji, përfituesi 
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mund të përjashtohet nga programet përkrahëse deri në tri (3) vite në bazë të 
vendimit të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë nëse ekziston së paku njëri 
nga kushtet e përcaktuara kur përfituesi:  
1.2.1. nuk i ka përmbushur obligimet e përfshira në vendim;  
1.2.2. nuk i ka zbatuar qëllimet e përcaktuara në vendim;  
1.2.3. ka paraqitur të dhëna të rrejshme lidhur me projektin;  
1.2.4. ka penguar kontrollin zyrtar të projektit të Ministrisë;  
1.2.5. nuk e ka paguar tërësisht apo pjesërisht përkrahjen e pranuar pa të 

drejtë.  
2. Përjashtim nga programet përkrahëse përfshin edhe përjashtimin nga të gjitha 

programet e dhëna nga Ministria.  
 

Neni 23 
Zbatimi 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria obligohet që në afat prej dymbëdhjetë (12) muajve 
të nxjerr aktet nënligjore. 
 

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-090 
13 shtator 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-044-2012, datë 28.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 28 16 TETOR 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 BUJQËSI ORGANIKE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është të krijojë bazën për zhvillimin e qëndrueshëm të prodhimit 

organik si dhe të sigurojë funksionimin efikas të tregut duke garantuar konkurrencë të 
drejtë, besimin e konsumatorëve dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve.  

2. Ky ligj përcakton objektivat dhe parimet për sa iu përket:  
2.1. të gjitha fazave të prodhimit, përgatitjes dhe shpërndarjes së produkteve 

organike dhe kontrollit të tyre;  
2.2. përdorimit të indikatorëve që ju referohen etiketimit dhe reklamës së 

prodhimeve organike.  
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj do të zbatohet për produktet në vijim me origjinë nga prodhimi organik, 

përfshirë akuakulturën, atje ku këto produkte janë vendosur në në treg, apo synohet 
të vendosen në treg:  
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1.1. produkte bujqësore dhe blegtorale të gjalla ose të papërpunuara;  
1.2. produkte bujqësore të përpunuara për përdorim ushqimor;  
1.3. ushqim për kafshë;  
1.4. material riprodhues bimor dhe farëra për kultivim;  
1.5. tharma të përdorura si ushqim dhe ushqim për kafshë: Produktet nga gjuetia 

e kafshëve të egra dhe peshkimi nuk do të konsiderohen prodhim organik.  
2. Për cilindo operator të përfshirë në aktivitete në çfarëdo fazë të prodhimit, 

përgatitjes dhe shpërndarjes së produkteve me origjinë nga prodhimi organik, 
përfshirë operatorët e shërbimit të restoranteve në shkallë të gjerë, për të cilët duhet 
të vendosen rregulla specifike.  

 
Neni 3 

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

1.1. Prodhim organik - përdorimi i metodave të prodhimit në përputhje me 
rregullat e caktuara më këtë ligj, në të gjitha fazat e prodhimit, përgatitjes 
dhe shpërndarjes;  

1.2. Faza të prodhimit përgatitjes dhe shpërndarjes - cilado fazë nisur nga 
prodhimi fillestar i një prodhimi organik deri në ruajtjen, përpunimin, 
transportin, shitjen apo furnizimin e konsumatorit të fundit, dhe aty ku lidhet 
me të, etiketimin, reklamën, importin, eksportin dhe nënkontraktimin;  

1.3. Organik - përfituar nëpërmjet prodhimit organik apo të lidhur me të;  
1.4. Operator - person fizik apo juridik përgjegjës për përmbushjen e kërkesave 

të këtij Ligji në kuadrin e veprimtarisë organike nën kontrollin e tij;  
1.5. Prodhim bimor - prodhimi i produkteve bujqësore bimore dhe mbledhja e 

frutave të malit me qëllim tregtimi;  
1.6. Prodhim blegtoral - prodhimi i kafshëve, shpendëve shtëpiake dhe 

insektet;  
1.7. Akuakulturë - mbarështimi apo kultivimi i organizmave ujorë duke 

përdorur teknika të hartuara për të rritur prodhimtarinë e organizmave përtej 
kapacitetit natyror të mjedisit, organizmat mbesin pronë e një personi fizik 
dhe juridik gjatë gjithë fazës së mbarështimit apo kultivimit përfshirë 
mbledhjen apo vjeljen e tyre;  

1.8. Konvertim - periudha kalimtare nga bujqësia jo organike në bujqësi 
organike brenda një periudhe kohore, gjatë së cilës ka përfunduar zbatimi i 
rregullave të prodhimit organik;  

1.9. Përgatitje - veprimet për ruajtjen dhe përpunimin e produkteve organike, 
përfshirë therjen dhe kategorizimin në pjesë të produkteve blegtorale, 
paketimin, etiketimin dhe ndryshimet e bëra në etiketimin për sa i përket 
metodës së prodhimit organik;  

1.10. Ushqim apo artikuj ushqimorë - çfarëdo substancë apo produkt i 
përpunuar, pjesërisht i përpunuar apo i papërpunuar, i cili synohet apo pritet 
të konsumohet nga njerëzit si, pije dhe çfarëdo substancë tjetër, përfshirë 
ujin, e cila është përzier me dashje në ushqim gjatë përpunimit, përgatitjes 
apo trajtimit të tij.  
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1.11. Ushqim për kafshë - çdo substancë apo produkt, përfshirë aditivët, i 
përpunuar, pjesërisht i përpunuar apo i papërpunuar, i cili synohet të 
përdoret për t’ua dhënë kafshëve si ushqim.  

1.12. Vendosje në treg - vendosje me qëllim shitje e ushqimit apo ushqimit të 
kafshëve, përfshirë ato që synohen për shitje apo ndonjë formë tjetër e 
dhënies së tyre, shpërndarja dhe forma të tjera të dhënies së tyre.  

1.13. Etiketim - çdo term, fjalë, shënim, detaj, markë prodhimi, vulë tregu, figurë 
apo shenjë që lidhet dhe vendoset mbi çdo paketim, dokument, njoftim, 
etiketë, fletëz kartoni, shirit apo qafore që shoqëron ose i referohet një 
produkti;  

1.14. Produkt ushqimor i parapaketuar - çfarëdo artikull i veçantë për t’iu 
paraqitur si i tillë konsumatorit të fundit dhe shërbimit të restoranteve 
kolektive, i cili përbëhet nga një produkt ushqimor dhe paketimi në të cilin 
ka qenë futur para se të jepet për shitje, edhe në se ky paketim e mbulon 
tërësisht apo vetëm pjesërisht artikullin ushqimor, por në çdo rast në mënyrë 
të tillë që përmbajtja të mos mund të ndryshohet pa e hapur apo ndryshuar 
paketimin;  

1.15. Reklamë - çfarëdo paraqitje e cila i bëhet publikut me mjete të ndryshme 
nga etiketa, i cili synon apo mund të ndikojë dhe përcaktojë qëndrime, 
bindje dhe sjellje për të nxitur drejtpërdrejt a tërthorazi shitjen e produkteve 
organike;  

1.16. Autoritet kompetent - Ministria është kompetente për organizimin e 
kontrolleve në fushën e prodhimit organik në pajtim me dispozitat e 
përcaktuara në këtë ligj, kur është e nevojshme, përfshin edhe autoritetin 
homolog publik të një vendi të tretë.  

1.17. Autoriteti i Kontrollit - është organizatë administrative publike të cilës 
autoriteti kompetent mund t’i japë, në tërësi apo pjesërisht, kompetencat e 
veta për inspektimin dhe certifikimin në fushë të prodhimit organik në 
përputhje me dispozitat e përcaktuara me këtë ligj, kur shihet e 
përshtatshme, mund t’i jepet edhe një autoriteti homolog që operon në një 
vend të tretë;  

1.18. Trup i kontrollit - një njësi e pavarur private, e cila kryen inspektimin dhe 
certifikimin në fushën e prodhimit organik në përputhje me dispozitat e 
përcaktuara në këtë Ligj; gjithashtu, kur shihet e përshtatshme, njësia 
homologe i një vendi të tretë apo njësia homologe e cila operon në një vend 
të tretë;  

1.19. Markë e konformitetit - një markë që vërteton përputhshmërinë me një 
tërësi të caktuar të standardeve apo dokumenteve tjera normative;  

1.20. Përbërës - çfarëdo substancë, përfshirë aditivët dhe enzimat, e përdorur në 
përpunimin apo përgatitjen e një artikulli ushqimor të pranishme në 
produktin përfundimtar. Kur një përbërës i artikullit ushqimor është vetë 
produkt i disa përbërësve, ky i fundit do të konsiderohet përbërës i artikullit 
ushqimor.  

1.21. Produkte për mbrojtjen e bimëve - lëndë aktive dhe preparate që 
përmbajnë një ose më shumë lëndë aktive, në formën që ato i jepen 
përdoruesit për: mbrojtjen e bimëve ose produkteve bimore nga gjithë 
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organizmat e dëmshëm apo parandalimin e veprimit të këtyre organizmave, 
ndikimin në proceset jetësore të bimëve, jo si lëndë ushqyese, ruajtjen e 
produkteve bimore, shkatërrimin e bimëve të padëshiruara, pjesëve të 
bimëve, apo luftimin dhe parandalimin e rritjes së padëshiruar të bimëve;  

1.22. Organizma të modifikuara gjenetikisht (OMGJ) - një organizëm, me 
përjashtim të qenieve njerëzore, në të cilin materiali gjenetik është 
ndryshuar në një mënyrë që nuk ndodh natyrshëm nga çiftëzimi dhe 
rikombinimi i natyrshëm.  

1.23. Prodhuar nga OMGJ-të - me prejardhje tërësisht apo pjesërisht nga 
OMGJ-të, por që nuk përmban apo përbëhet nga OMGJ-të;  

1.24. Përftuar nga OMGJ- të - të përftuara duke përdorur një OMGJ si 
organizmi më i fundit i gjallë në procesin e prodhimit, por që nuk përmban 
apo përbëhet nga OMGJ-të dhe as i prodhuar nga OMGJ-të;  

1.25. Aditivë në ushqimet për kafshë - lëndë, mikroorganizma apo preparate, të 
ndryshme prej ushqimit të kafshëve dhe para përzierjeve, të cilat i shtohen 
qëllimisht ushqimit të kafshëve apo ujit në mënyrë që të përftohen, një apo 
më tepër funksione si në vijim:  
1.25.1. ndikojnë në përmirësimin e veçorive të ushqimit të kafshëve;  
1.25.2. ndikojnë në përmirësimin e veçorive të prodhimeve blegtorale,  
1.25.3. ndikojnë në përmirësimin e ngjyrave të peshqve dhe zogjve 

dekorativë;  
1.25.4. plotësojnë nevojat e të ushqyerit të kafshëve,  
1.25.5. përmirësojnë pasojat mjedisore që sjell prodhimi i kafshëve,  
1.25.6. ndikojnë në përmirësimin e prodhimtarisë shtazore, performancën 

apo mirëqenien, sidomos duke ndikuar florën gastrointestinale apo 
tretshmërinë e ushqimeve të kafshëve,  

1.25.7. kanë efekt koksidiostatik dhe histomonostatik.  
1.26. Ekuivalent - në përshkrimin e sistemeve apo masave të ndryshme: ato që 

janë në gjendje të plotësojnë të njëjtat objektiva dhe parime duke zbatuar 
rregulla të cilat sigurojnë të njëjtin nivel sigurie për përputhje midis tyre;  

1.27. Lëndë ndihmëse në përpunim - çdo lëndë që nuk konsumohet veçmas si 
ushqim, që përdoret qëllimisht në përpunimin e lëndëve, ushqimeve apo 
përbërësve të tyre të papërpunuar, për të arritur një qëllim të caktuar 
teknologjik gjatë trajtimit apo përpunimit dhe e cila mund të sjellë prani të 
paqëllimshme, por teknikisht të pashmangshme, të mbetjeve të kësaj lënde 
apo derivateve të saj në produktin përfundimtar, me kusht që këto mbetje të 
mos përbëjnë rrezik për shëndetin dhe të mos kenë ndonjë efekt teknologjik 
në produktin përfundimtar.  

1.28. Rrezatim jonizues - transferim i energjisë në formë grimcash elementare 
ose valësh elektromagnetike me gjatësi njëqind (100) nanometër apo më të 
vogël ose me frekuencë 3 x 1015 Hertz apo më të madhe në gjendje të 
prodhojë jone drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt.  

1.29. Shërbime restorantesh kolektive - përgatitja e produkteve organike në 
restorante, spitale, mensa dhe njësi të ngjashme ushqimore në pika shitje 
apo shpërndarje për konsumatorin përfundimtar.  

1.30. Kontroll - çdo formë kontrolli e cila kryhet nga autoriteti kompetent apo 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1096 

nga një autoritet kontrolli për verifikimin e përputhjes me legjislacionin 
lidhur me metodën e prodhimit organik, përfshirë inspektimin, auditimin, 
verifikimin, marrjen e mostrave, testimin, analizat dhe mbikëqyrjen;  

1.31. Jo-organik - që nuk vjen nga apo që nuk ka te bëjë me prodhimin sipas 
këtij ligji;  

1.32. Produkte mjekësore veterinare - produktet si në vijim:  
1.32.1. çdo substancë apo kombinim substancash që jepen për trajtimin apo 

parandalimin e sëmundjeve për kafshë;  
1.32.2. çdo substance apo kombinim i substancave, të cilat mund t’u jepen 

kafshëve për të bërë një diagnozë mjekësore, për të rimëkëmbur, 
korrigjuar apo ndryshuar funksionet fiziologjike në kafshë, 
konsiderohen edhe si produkt mjekësor veterinar.  

1.33. Importues - personi fizik apo juridik, i cili sjell produktet organike - 
ngarkesë, mall, për ta vendosur në qarkullim të lire në Kosove, si 
personalisht ashtu edhe nëpërmjet një përfaqësuesi.  

1.34. Marrës i parë në dorëzim - personi fizik apo juridik të cilit i dorëzohet 
ngarkesa e prodhimit organik të importuar dhe i cili do ta pranojë atë për 
përgatitjen dhe tregtimin e mëtejshëm;  

1.35. Fermë - të gjitha njësitë e prodhimit që veprojnë nën një menaxhimi të 
vetëm me qëllim prodhimin e produkteve bujqësore;  

1.36. Njësi prodhimi - të gjitha asetet dhe mjetet që përdoren në një sektor 
prodhimi kushte paraprake prodhimi, ngastrat e tokës, kullotat, sipërfaqet e 
hapura, ndërtimet blegtorale, hurdhat e peshqve, sistemet mbajtëse për 
shtazë në akuakulturë, koncesione të dhëna në brigje lumenjsh apo liqenesh, 
vende për ruajtjen e prodhimeve bujqësore, blegtorale, lëndë e parë e 
papërpunuar dhe çdo faktor prodhimi tjetër i rëndësishëm për këtë sektor të 
veçantë prodhimi;  

1.37. Tajtim veterinar - të gjitha trajtimet kuruese për parandalimin dhe trajtimin 
e sëmundjeve të ndryshme të kafshëve. 

1.38. Ushqime për kafshë në konvertim - ushqime për kafshët të prodhuara 
gjatë periudhës së konvertimit drejt prodhimit organik, me përjashtim te 
atyre që janë mbledhur, korrur, kositur a vjelë dymbëdhjetë (12) muaj pas 
fillimit të konvertimit.  

1.39. Shfrytëzim i qëndrueshëm në akuakulturë - është shfrytëzimi i një stoku 
në mënyrë të tillë që mos të dëmtohet shfrytëzimi i ardhshëm i tij dhe të mos 
ketë ndikim negativ në ekosistemin ujor.  

1.40. Faktor prodhimi - janë gjithë inputet, si plehra, përmirësues, produkte për 
mbrojtjen e bimëve, farëra, bimë, aditivë, të cilat përdoren në fazat e 
prodhimit dhe përpunimit të produkteve organike. 

1.41. Ministria - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
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KREU II 
OBJEKTIVAT DHE PARIMET E PRODHIMIT ORGANIK 

 
Neni 4 

Objektivat e përgjithshme 
 
1. Prodhimi organik ka këto objektiva të përgjithshme për vendosjen e një sistemi të 

qëndrueshëm të drejtimit të bujqësisë, i cili: 
1.1. respekton sistemet dhe ciklet e natyrës dhe ruan e përmirëson gjendjen 

shëndetësore të tokës, ujit, bimëve, kafshëve dhe ekuilibrin ndërmjet tyre;  
1.2. kontribuon në shkallë të lartë për diversitetin biologjik;  
1.3. siguron përdorim të përgjegjshëm të energjisë dhe resurseve natyrore si uji, 

toka, lënda organike dhe ajri;  
1.4. respekton standarde të larta për mirëqenie të kafshëve dhe në veçanti 

përmbush kërkesat specifike jetësore të kafshëve sipas llojeve;  
1.5. prodhimin e produkteve me cilësi të lartë;  
1.6. prodhimin e një shumëllojshmërie ushqimesh dhe produkte të tjera 

bujqësore, të cilat iu përgjigjen kërkesave të konsumatorëve për artikujt e 
prodhuar duke zbatuar procese të cilat nuk dëmtojnë mjedisin, shëndetin dhe 
mirëqenien e njerëzve apo kafshëve.  

 
Neni 5 

Parimet e përgjithshme 
 
1. Prodhimi organik duhet të bazohet në parimet e përgjithshme, planifikim dhe 

drejtim të duhur të proceseve biologjike në bazë të sistemeve ekologjike të cilat 
përdorin burime natyrore brenda të njëjtave sisteme me metoda të cilat: 
1.1. përdorin organizma të gjalla dhe metoda mekanike të prodhimit;  
1.2. praktikojnë kultivimin e bimëve dhe, mbarështimin e kafshëve blegtorale që 

lidhen me tokën apo zhvillojnë aktivitet të akuakulturës në përputhje me 
parimet e shfrytëzimit të qëndrueshëm të peshkimit;  

1.3. përjashtojnë përdorimin e OMGJ-ve dhe të produkteve të prodhuara nga ose 
me OMGJ me përjashtim të produkteve mjekësore veterinare;  

1.4. bazohen në vlerësim të rrezikshmërisë dhe në marrjen e masave paraprake 
dhe parandaluese kur është e nevojshme.  

2. Kufizim të përdorimit të faktorëve të prodhimit të jashtëm. Kur faktorët e 
prodhimit të jashtëm janë të nevojshëm apo kur nuk ekzistojnë praktikat dhe 
metodat e duhura të drejtimit sipas paragrafit 1, të këtij neni, atëherë ato do të 
kufizohen në:  
2.1. faktorë prodhimi nga prodhimi organik;  
2.2. substanca natyrore apo që vijnë nga substanca natyrore,  
2.3. plehra minerale me tretshmëri të ulët.  

3. Kufizim i rreptë i përdorimit të faktorëve të prodhimit të përftuar nga sinteza 
kimike, përveç rasteve të jashtëzakonshme kur:  
3.1. nuk ekzistojnë praktika të duhura drejtimi;  
3.2. nuk gjenden në treg faktorët e prodhimit të jashtëm që i referohen paragrafit 

2 të këtij neni; apo  
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3.3. përdorimi i faktorëve të jashtëm që i referohen paragrafit 2 të këtij neni 
kontribuon në krijimin e një ndikimi mjedisor të papranueshëm;  

3.4. përshtatje, kur është e nevojshme, sipas këtij ligji, e rregullave të prodhimit 
organik, duke marrë parasysh gjendjen shëndetësore, dallimet rajonale të 
klimës dhe të kushteve lokale, fazat e zhvillimit dhe praktikat e veçanta 
blegtorale.  

 
Neni 6 

Parimet specifike të zbatueshme në bujqësi 
 
1. Përveç parimeve të përgjithshme të përcaktuara në nenin 5. të këtij ligji, bujqësia 

organike do të bazohet në parimet specifike si në vijim: 
1.1. mirëmbajtje dhe përmirësim i jetës dhe pjellorisë natyrore të tokës, 

qëndrueshmëri e tokës dhe biodiversitet i saj duke parandaluar dhe luftuar 
ngjeshjen dhe erozionin e tokës dhe të ushqyerit e bimëve kryesisht 
nëpërmjet ekosistemit të tokës;  

1.2. minimizim i përdorimit të burimeve jo-ripërtëritëse dhe faktorëve të 
prodhimit jashtë fermës;  

1.3. riciklim i mbeturinave dhe nënprodukteve me orgjinë bimore dhe shtazore si 
faktorë prodhimi në prodhimtarinë bimore dhe shtazore;  

1.4. marrje parasysh e ekuilibrit ekologjik lokal dhe rajonal kur merren vendime 
për prodhimin;  

1.5. mbrojtje e shëndetit të kafshëve duke stimuluar mbrojtjen imunologjike 
natyrore të kafshëve, si dhe përzgjedhjen e racave të përshtatshme dhe të 
praktikave zooteknike;  

1.6. mbrojtje e bimëve nëpërmjet masave parandaluese, si zgjedhja e llojeve të 
përshtatshme dhe e varieteteve të qëndrueshme ndaj sëmundjeve dhe 
dëmtuesve, qarkullimet e duhura të kulturave bujqësore, metodat mekanike 
dhe fizike dhe mbrojtja e armiqve natyrorë të dëmtuesve;  

1.7. zbatim i praktikave të prodhimit blegtoral që i përshtaten vendit dhe të 
lidhura me tokën.  

1.8. ruajtje e një shkalle të lartë të mirëqenies të kafshëve duke respektuar 
kërkesat specifike të llojeve;  

1.9. prodhim i produkteve blegtorale organike nga kafshë të cilat janë rritur në 
ferma organike që nga lindja apo çelja dhe gjatë gjithë jetës së tyre;  

1.10. zgjedhje e racave duke marrë parasysh aftësinë e kafshëve për t’iu 
përshtatur kushteve, vitalitetin dhe qëndrueshmërinë e tyre ndaj sëmundjeve 
apo problemeve shëndetësore;  

1.11. ushqim i kafshëve me ushqim kafshësh organik, i cili përbëhet nga përbërës 
që vijnë nga bujqësia organike dhe nga substanca natyrore me origjinë jo 
bujqësore;  

1.12. zbatim i praktikave zooteknike të mbarështimit, të cilat forcojnë sistemin 
imunitar dhe rrisin mbrojtjen natyrore kundër sëmundjeve, sidomos duke 
përfshirë kondicionime fizike të rregullta kur është e nevojshme, qasje në 
mjedise të hapura dhe në kullota;  

1.13. përjashtim i mbarështimit të kafshëve poliploide të krijuara në rrugë 
artificiale;  
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1.14. mirëmbajtje e biodiversitetit të ekosistemeve natyrore ujore, vazhdimësi 
kohore e shëndetit të mjedisit ujor dhe cilësisë së ekosistemeve ujore dhe 
tokësore përreth;  

1.15. ushqim i organizmave ujorë me ushqim kafshësh që vjen nga shfrytëzimi i 
qëndrueshëm i peshkimit, ose me ushqim kafshësh organik të përbërë nga 
përbërës bujqësorë nga bujqësia organike dhe nga substanca natyrore jo 
bujqësore.  

 
Neni 7 

Parimet specifike për zbatim në përpunimin e ushqimit organik 
 
1. Përveç parimeve të përgjithshme të përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji, prodhimi i 

ushqimeve organike të përpunuara bazohet në parimet specifike si në vijim: 
1.1. prodhim i ushqimeve organike me përbërës që vijnë nga bujqësia organike, 

përveç se, kur një përbërës nuk gjendet në treg në formë organike;  
1.2. kufizim i përdorimit të shtesave të ushqimit, të përbërësve jo organikë me 

funksione kryesisht sensoriale e teknologjike si dhe të mikro përbërësve 
ushqimorë dhe i lëndëve ndihmëse në përpunim, në mënyrë që ato të 
përdoren në shkallë minimale dhe vetëm në raste nevoje të domosdoshme 
teknologjike ose për qëllime të veçanta ushqimore;  

1.3. përjashtim i përdorimit të substancave dhe i metodave të përpunimit, të cilat 
mund të keqësojnë natyrën e produktit;  

1.4. përpunim me kujdes i ushqimit, duke u dhënë përparësi përdorimit të 
metodave biologjike, mekanike dhe fizike.  

 
Neni 8 

Parimet e specifike për zbatim në përpunimin e ushqimit organik për kafshë 
 
1. Përveç parimeve të përgjithshme të përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji, prodhimi i 

ushqimit organik të përpunuar për kafshët do të bazohet në parimet specifike në 
vijim: 
1.1. prodhim i ushqimit organik për kafshë nga lëndë ushqyese organike, përpos 

kur një lëndë e tillë nuk gjendet në treg në formë organike;  
1.2. kufizim i përdorimit të lëndëve aditive ushqyese për kafshë dhe i lëndëve 

ndihmëse në përpunim në një shkallë minimale dhe vetëm në rastin e një 
nevoje esenciale teknologjike apo zooteknike apo për qëllime të të 
ushqyerit;  

1.3. përjashtim i substancave dhe i metodave të përpunimit të cilat mund të 
keqësojnë natyrën e vërtetë të produktit;  

1.4. përpunim me kujdes i ushqimit, duke u dhënë përparësi përdorimit të 
metodave biologjike, mekanike dhe fizike.  
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KREU III 
RREGULLAT E SPECIFIKE TË PRODHIMIT 

 
Neni 9 

Ndalimi i përdorimit të OMGJ-ve 
 
1. Në prodhimin organik ndalohet përdorimi i OMGJ-ve dhe i produkteve të 

prodhuara nga ose me OMGJ si ushqim, ushqim për kafshë, lëndë ndihmëse në 
përpunim, produkte për mbrojtjen e bimëve, plehra, përmirësues të tokës, farëra, 
material riprodhues vegjetativ, mikroorganizma dhe kafshë.  

2. Për ndalimet sipas paragrafit 1. të këtij neni, operatorët do t’i kërkojnë palës 
shitëse të konfirmojnë që produktet për furnizim nuk kanë qenë të prodhuara nga 
ose me OMGJ.  

 
Neni 10 

Ndalimi i përdorimit të rrezatimeve jonizuese 
 
Ndalohet përdorimi i rrezatimeve jonizuese për trajtimin e ushqimit organik apo 
ushqimit organik për kafshë, apo lëndëve të para që përdoren në ushqime organike apo 
ushqim organik për kafshë. 
 

Neni 11 
Rregullat e përgjithshme të prodhimit në fermë 

 
1. Ferma bujqësore duhet të drejtohet në përputhje me kërkesat që zbatohen për 

prodhimin organik.  
2. Varësisht kushteve specifike të cilat duhet të përcaktohen me akt nënligjor, një 

fermë mund të ndahet në njësi të ndara qartë apo në njësi kultivimi në akuakulturë, 
ku jo në gjitha njësitë zbatohet prodhimi organik. Për kafshë, kjo zbatohet për lloje 
të ndryshme. Për akuakulture, kjo zbatohet për të njëjtin lloj, me kusht që të bëhet 
ndarje e përshtatshme e vendeve të prodhimit. Për bimë, kjo zbatohet për varietete 
të ndryshme lehtësisht të dallueshme.  

3. Nëse, në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, kur prodhimtaria organike nuk kryhet 
në të gjitha njësitë e fermës, operatori e mban tokën, kafshët, dhe produktet e 
përdorura për, apo të prodhuara nga njësitë organike, të ndara nga ato që përdoren 
për, apo të prodhuara nga, njësitë jo organike dhe mban shënimet e duhura për të 
vërtetuar ndarjen.  

 
Neni 12 

Rregullat e prodhimtarisë bimore 
 
1. Përveç rregullave të përgjithshme të prodhimit bujqësor, në prodhimin organik 

bimor zbatohen rregullat si në vijim:  
1.1. në prodhimin organik bimor përdoren praktika lëvrimi dhe kultivimi që mbajnë 

apo rrisin lëndën organike në tokë, shtojnë qëndrueshmërinë dhe biodiversitetin 
e tokës, si dhe parandalojnë ngjeshjen e tokës dhe erozionin e tokës;  
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1.2. pjelloria dhe aktiviteti biologjik i tokës mbahen përmes qarkullimeve 
shumëvjeçare të kulturave bujqësore, përfshirë bishtajoret dhe kulturat e 
tjera për plehërim të gjelbër, dhe duke përdorur pleh organik kafshësh apo 
lëndë organike të përftuara nga prodhim organik, që të dyja mundësisht të 
kompostuara;  

1.3. lejohet përdorimi i preparateve biodinamike;  
1.4. plehrat dhe përmirësuesit e tokës mund të përdoren vetëm nëse ato janë të 

autorizuara të përdoren në prodhimin organik sipas nenit 16 të këtij ligji.;  
1.5. nuk përdoren plehra minerale azotike;  
1.6. të gjitha teknikat që përdoren për prodhim bimor duhet të mënjanojnë apo 

kufizojnë në minimum ndotjen e mjedisit;  
1.7. parandalimi i dëmeve që shkaktohen nga dëmtuesit, sëmundjet dhe barërat e 

këqija bazohet kryesisht në mbrojtjen e dëmtuesve natyrorë të tyre, 
zgjedhjen e llojeve dhe varieteteve, qarkullimin bimor, teknikat e kultivimit 
dhe proceset termike;  

1.8. në rast rreziku të madh për bimët, mund të përdoren produkte të mbrojtjes së 
bimëve vetëm nëse ato janë të autorizuara për përdorim në prodhimin 
organik;  

1.9. për prodhimin e produkteve të ndryshme nga farërat dhe materiali 
riprodhues vegjetative, duhet të përdoren vetëm farëra dhe material 
riprodhues të prodhuara me metoda organike. Për këtë qëllim, bima amë nga 
e cila përftohen farërat dhe bima prind nga e cila përftohet materiali 
riprodhues vegjetativ, kultivohen në pajtim me rregullat e përcaktuara në 
këtë ligj për të paktën një brezni, ose, në rastin e bimëve shumëvjeçare, dy 
sezone vegjetative;  

1.10. produktet për pastrime dhe dezinfektime në prodhimin bimor do të përdoren 
vetëm nëse ato janë autorizuara për përdorim në prodhimin organik sipas 
nenit 16 të këtij ligji.  

2. Grumbullimi i bimëve spontane dhe pjesëve të tyre, të cilat rriten të lira në zona 
natyrore, pyje dhe në sipërfaqe bujqësore konsiderohet si metodë prodhimi 
organike, me kusht që:  
2.1. këto sipërfaqe, për një periudhë të paktën tre (3) vjeçare përpara 

grumbullimit të mos kenë qenë trajtuar me produkte të ndryshme prej atyre 
të autorizuara për t’u përdorur në prodhim organik sipas nenit 16 të këtij 
ligji;  

2.2. grumbullimi të mos ndikojë në qëndrueshmërinë e mjedisit natyror apo në 
ruajtjen e llojeve në sipërfaqet e grumbullimit.  

3. Masat e nevojshme për zbatimin e rregullave të prodhimit që përmban ky nen do 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 13 

Rregullat e prodhimit blegtoral 
 
1. Lidhur me origjinën e kafshëve përveç rregullave të përgjithshme të prodhimit 

bujqësor të përcaktuara në nenin 11 të këtij ligji, në prodhimin organik blegtoral do 
të ndiqen rregullat në vijim:  
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1.1. kafshët organike lindin dhe rriten në ferma organike;  
1.2. për qëllime riprodhimi në një fermë organike mund të vendosen kafshë të 

mbarështuara me metoda jo organike, me kushte të caktuara. Këto kafshë 
dhe produktet e tyre mund të konsiderohen organike pasi të kenë plotësuar 
periudhën e konvertimit sipas nenit 16 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 i këtij 
ligji;  

1.3. kafshët e pranishme në fermë prej fillimit të periudhës së konvertimit dhe 
produktet e tyre mund të konsiderohen organike pasi të kenë plotësuar 
periudhën e konvertimit sipas nenit 16 paragrafi 1. nënparagrafi 1.3. i këtij ligji.  

2. lidhur me praktikat blegtorale dhe kushtet e strehimit:  
2.1. personeli që kujdeset për kafshët duhet të ketë njohuritë dhe aftësitë 

themelore të nevojshme lidhur me shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve;  
2.2. praktikat zooteknike, përfshirë dendësinë e tufës në një sipërfaqe, kushtet e 

strehimit të sigurojnë plotësimin e nevojave zhvillimore, fiziologjike dhe 
etologjike të kafshëve;  

2.3. bagëtia të ketë qasje të përhershme në sipërfaqet e hapura, me përparësi në 
kullota, gjithmonë kur e lejojnë kushtet atmosferike dhe gjendja e tokës, 
përveç rasteve kur, në bazë të legjislacionit vendor, janë vendosur kufizime 
dhe detyrime lidhur me mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të kafshëve;  

2.4. numri i bagëtisë të kufizohet me qëllim që të të minimizohet mbikullotja, tej 
ngjeshja e tokës nga shkelja, erozioni, ose ndotja e shkaktuar nga kafshët 
apo nga shpërndarja e plehut të tyre;  

2.5. kafshët nga fermat organike mbahen të ndara nga kafshët e tjera. Në kushte 
të caktuara kufizuese, lejohet kullotja e kafshëve nga fermat organike në 
sipërfaqe kullotash të përbashkëta dhe e kafshëve jo organike në terrene 
organike;  

2.6. ndalohet lidhja apo izolimi i kafshëve, përveç për një periudhë kohore të 
kufizuar dhe vetëm deri në caqet e justifikuara për arsye sigurimi, mirëqenie 
apo intervenime veterinare;  

2.7. periudha e transportit të bagëtive duhet të jetë sa më e shkurtër;  
2.8. gjatë jetës së kafshëve përfshirë edhe momentin e therjes duhet të mbahen 

në minimum çdo vuajtje e kafshëve përfshirë edhe gjymtimet;  
2.9. bletishtet vendosen në zona të cilat sigurojnë burime të mjaftueshme nektari 

dhe poleni, të cilat vijnë kryesisht nga kultivime organike dhe, sipas rastit, 
nga bimësia spontane ose nga pyje të menaxhuara jo me metoda organike, 
apo nga bimë të cilat janë trajtuar vetëm me metoda të cilat kanë ndikim të 
vogël mjedisor. Bletishtet duhet vendosen në një distance të mjaftueshme 
nga burimet që mund të shkaktojnë kontaminim të produkteve të bletarisë 
apo dëmtojnë shëndetin e bletëve;  

2.10. zgjojet dhe materialet që përdoren në bletari do të bëhen kryesisht me 
materiale natyrore;  

2.11. ndalohet vrasja e bletëve në hoje si metodë që shoqëron vjeljen e 
produkteve të bletarisë.  

3. Sa i përket riprodhimit:  
3.1. riprodhimi duhet të bëhet me metodat natyrore. Por lejohet inseminimi 

artificial;  
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3.2. riprodhimi nuk duhet të nxitet me trajtime hormonale apo me substanca të 
ngjashme, përveç në formë trajtimi terapeutik veterinar për një kafshë 
individuale;  

3.3. nuk lejohen forma të tjera të riprodhimit artificial si klonimi dhe transferimi 
i embrioneve;  

3.4. duhet të zgjidhen racat e përshtatshme. Zgjedhja e racave kontribuon edhe 
për të parandaluar ndonjë vuajtje dhe për të shmangur nevojën për 
gjymtimin e kafshëve.  

4. Sa i përket ushqimit të kafshëve:  
4.1. ushqimet për kafshë merren kryesisht nga ferma ku ato mbarështohen ose 

nga ferma të tjera organike në të njëjtin rajon;  
4.2. bagëtia ushqehet me ushqim organik i cili plotëson kërkesat ushqimore të 

kafshëve në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre. Një pjesë e racionit mund 
të përmbajë ushqim për kafshë nga ferma të cilat janë në konvertim e sipër 
drejt bujqësisë organike;  

4.3. me përjashtim të bletëve, bagëtia do të ketë qasje të përhershme në kullota 
apo ushqime voluminoze sa më natyrale.  

4.4. lëndët e para për ushqim kafshësh me origjinë bimore jo organike, lëndët e para 
me origjinë shtazore dhe minerale për ushqim kafshësh, lëndët shtesë për 
ushqim kafshësh, disa produkte të caktuara që përdoren në të ushqyerit e 
kafshëve dhe si lëndë ndihmëse në përpunim, përdoren vetëm nëse janë të 
autorizuara për t’u përdorur në prodhimin organik sipas nenit 15 të këtij ligji;  

4.5. nuk duhet të lejohet përdorimi i stimuluesve të rritjes dhe i aminoacideve 
sintetike,  

4.6. gjitarët në gji ushqehen me qumësht natyror, ku preferohet qumështi i nënës;  
5. Lidhur me parandalimin e sëmundjeve dhe trajtimin veterinar:  

5.1. parandalimi i sëmundjeve bazohet në zgjedhjen e racës dhe të krerëve, në 
zbatimin e praktikave zooteknike, në dhënie ushqimi me cilësi të lartë, 
ushtrime, dendësi e duhur e bagëtive dhe mbajtje e kushteve higjienike të 
stallës;  

5.2. sëmundjet trajtohen menjëherë për të shmangur vuajtjet e kafshëve, 
produktet mjekësore veterinare alopatike nga sinteza kimike, përfshirë 
antibiotikët, mund të përdoren kur është e nevojshme dhe në kushte të rrepta 
mbikëqyrje, kur përdorimi i produkteve fitoterapeuitke, homeopatike dhe i 
produkteve të tjera është i papërshtatshëm, përcaktohen në mënyrë të 
veçantë kufizimet lidhur me ciklet e trajtimit dhe me periudhat kur trajtimet 
duhet të ndërpriten;  

5.3. lejohet përdorimi i medikamenteve veterinare imunologjike;  
5.4. lejohen trajtimet që lidhen me mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të 

kafshëve të vendosura në bazë të legjislacionit në fuqi.  
5.5. lidhur me pastrimin dhe dezinfektimin, produktet për pastrimin dhe 

dezinfektimin e stallave dhe impianteve blegtorale, duhet të përdoren vetëm 
nëse janë të autorizuara për përdorim në prodhimin organik sipas nenit 16 të 
këtij ligji.  

6. Masat e nevojshme për zbatimin e rregullave të prodhimit përcaktohen me akt 
nënligjor nga Ministria. 
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Neni 14 
Rregullat e prodhimit në akuakulturë 

 
1. Përveç rregullave të përgjithshme të prodhimit në fermë të përcaktuara në nenin 11 

të këtij ligji, për prodhimin origjinën dhe llojet në akuakulturë zbatohen rregullat si 
në vijim:  
1.1. akuakultura organike bazohet në rritjen e brezit të ri me orgjinë nga prindër 

organikë dhe nga ferma organike.  
1.2. kur nuk gjendet brez i ri nga prindër ose ferma organike, në kushte të 

veçanta në fermë mund të sillet edhe brezi i ri i prodhuar në mënyrë jo 
organike.  

2. sa i përket praktikave zooteknike:  
2.1. personeli që merret me akuakulturë duhet të ketë njohuritë themelore të 

nevojshme lidhur me shëndetin dhe nevojat e mirëqenies të peshqve dhe 
krustaceve në akuakulturë.  

2.2. praktikat zooteknike, përfshirë të ushqyerit, projektimin e impianteve, 
dendësia e peshqve dhe krustaceve në akuakulturë dhe cilësia e ujit duhet të 
sigurojnë plotësimin e nevojave zhvillimore, fiziologjike dhe të qëndrimit të 
tyre;  

2.3. praktikat zooteknike të kufizojnë në minimum ndikimet negative mjedisore 
që vijnë nga fermat duke përfshirë ikjet e stoqeve nga ferma;  

2.4. peshqit dhe krustacet organike duhet të mbahen të ndara nga peshqit dhe 
krustacet e tjera që rriten në akuakulturë.  

2.5. gjatë transportit të sigurohet ruajtja e mirëqenies.  
2.6. bëhet çmos që gjatë jetës së tyre e madje edhe në çastin e therjes, peshqit 

dhe krustacët të vuajnë sa më pak;  
3. Sa i përket riprodhimit:  

3.1. nuk duhet të përdoret nxitje artificiale e poliploidisë, hibridizim artificial, 
klonim dhe krijim racave një gjinore, përveç ndarjes me dorë;  

3.2. duhet të zgjidhen individët e përshtatshëm;  
3.3. krijohen kushte specifike sipas llojeve për mbarështimin e riprodhuesve, të 

riprodhimit dhe prodhimit të farës.  
4. Sa i përket ushqimit për peshq dhe krustacë:  

4.1. duhet të ushqehen me ushqime të cilat plotësojnë nevojat ushqimore të 
kafshëve në fazat e ndryshme të zhvillimit të tyre;  

4.2. pjesa bimore e ushqimit duhet të ketë origjinë nga prodhimi organik dhe 
pjesa e ushqimit e përfituar nga peshq, krustacë e gjallesa ujore duhet të jetë 
me origjinë nga shfrytëzimi i qëndrueshëm i peshkimit;  

4.3. lëndët ushqimore bimore jo organike, lëndët ushqimore shtazore dhe 
minerale, shtesat e ushqimit, disa produkte që përdoren në ushqimin e 
kafshëve dhe si lëndë ndihmëse në përpunim, përdoren vetëm nëse janë 
autorizuar për përdorim në prodhimin organik sipas nenit 15 të këtij ligji; 

4.4. nuk lejohet përdorimi i stimuluesve të rritjes dhe i aminoacideve sintetike.  
5. Sa i përket parandalimit të sëmundjeve dhe trajtimit veterinar:  

5.1. parandalimi i sëmundjeve duhet të bazohet në mbajtjen e peshqve dhe 
krustaceve në akuakulturë në kushte optimale duke i vendosur në vende të 
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përshtatshme dhe projektimit optimal të fermës, në zbatimin e praktikave të 
mira të mbarështimit dhe drejtimit, përfshirë pastrimin dhe dezinfektimin 
periodik të impianteve, në ushqimin me cilësi të lartë, dendësinë e 
përshtatshme të këtyre gjallesave, zgjedhjen e racës dhe të individëve;  

5.2. sëmundjet duhet të trajtohen menjëherë për të shmangur vuajtjet e kafshëve, 
produktet mjekësore veterinare alopatike nga sinteza kimike, përfshirë 
antibiotikët, mund të përdoren kur është e nevojshme dhe në kushte të rrepta 
mbikëqyrje, kur përdorimi i produkteve fitoterapeutike, homeopatike dhe i 
produkteve të tjera është i pa përshtatshëm. Përcaktohen në mënyrë të 
veçantë kufizimet lidhur me ciklet e trajtimit dhe me periudhat kur trajtimet 
duhet të ndërpriten;  

5.3. lejohet përdorimi i medikamenteve veterinare imunologjike;  
5.4. lejohen trajtimet që lidhen me mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të 

kafshëve të vendosura në bazë të Legjislacionit në fuqi;  
5.5. sa i përket pastrimit dhe dezinfektimit, produktet për pastrimin dhe 

dezinfektimin e hurdhave, kafazeve, ndërtesave dhe impianteve, do të 
përdoren vetëm nëse janë të autorizuara për përdorim në prodhimin organik 
sipas nenit 15 të këtij ligji.  

6. Masat dhe kushtet e nevojshme për zbatimin e rregullave të prodhimit në 
akuakulturë, përcaktohen me akt nënligjore të nxjerrë Ministria.  

 
Neni 15 

Produktet dhe substancat që përdoren në bujqësi dhe kriteret 
për autorizimin e tyre 

 
1. Autoriteti Kompetent, përmes akteve nënligjore, autorizon për përdorim në 

prodhimin organik produkte dhe substanca që mund të përdoren në bujqësinë 
organike dhe i paraqet ato në lista të kufizuara për qëllimet si në vijim: 
1.1. produkte për mbrojtjen e bimëve;  
1.2. plehra dhe si përmirësues të dheut;  
1.3. lëndë të para bimore për ushqime jo organike për kafshë, lëndë të para me 

origjinë shtazore dhe minerale për ushqim për kafshë dhe substanca të 
caktuara që përdoren në ushqimin e kafshëve;  

1.4. shtesa ushqimore dhe lëndë ndihmëse në përpunim;  
1.5. produkte për pastrimin dhe dezinfektimin e hurdhave, kafazeve, ndërtesave 

dhe impianteve që përdoren në prodhimin blegtoral;  
1.6. produkte për pastrimin dhe dezinfektimin e ndërtesave dhe instalimeve që 

përdoren për prodhimet bimore, përfshirë ruajtjen e deponimin në një fermë 
bujqësore.  

1.7. produktet dhe substancat e përfshira në listat e kufizuara mund të përdoren 
vetëm nëse përdorimi i tyre autorizohet sipas legjislacionit në fuqi.  

2. Autorizimi i produkteve dhe substancave sipas paragrafit 1. të këtij neni iu 
nënshtrohet objektivave dhe parimeve të përcaktuara në Kreun II të këtij ligji, 
kritereve të përgjithshme dhe specifike në vazhdim:  
2.1. përdorimi i tyre është i nevojshëm për prodhim të qëndrueshëm dhe esencial 

për atë lloj përdorimi;  
2.2. të gjitha produktet dhe substancat duhet të jenë me origjinë bimore, 
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shtazore, mikrobiale apo minerale përveç në rastet kur produktet apo 
substancat nga burime të tilla nuk gjenden në sasi të mjaftueshme apo me 
cilësinë e duhur ose kur nuk gjenden alternativa të tjera;  

3. Në rastin e produkteve sipas paragrafit 1 nënparagrafit 1.1 të këtij neni zbatohen 
rregullat si në vijim:  
3.1. përdorimi i tyre është themelor për luftimin e një organizmi të dëmshëm apo 

një sëmundje të caktuar për të cilat nuk ka zgjedhje të tjera biologjike, fizike 
apo të ofruar nga seleksionimi gjenetik, praktika kultivimi ose praktika të 
tjera bujqësore të efektshme;  

3.2. nëse produktet nuk kanë origjinë bimore, shtazore, mikrobiale apo minerale 
dhe nuk janë identike me formën e tyre natyrale, ato mund të autorizohen 
vetëm nëse përdorimi i tyre mënjanon çfarëdo kontakti direkt me pjesën e 
ngrënshme të bimëve;  

3.3. në rastin e produkteve sipas paragrafit 1 nënparagrafit 1.2 të këtij neni, 
përdorimi i tyre është thelbësor në rritjen dhe ruajtjen e pjellorisë së tokës 
apo për të përmbushur kërkesat ushqyese specifike të bimëve, apo për 
qëllime specifike përmirësimi të kushteve të tokës;  

4. Në rastin e produkteve sipas paragrafit 1 nënparagrafit 1.3 dhe 1.4 të këtij neni, 
zbatohen rregullat si në vijim:  
4.1. të jenë të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, për 

mbarështimin dhe vitalitetin e kafshëve dhe të sigurojnë të ushqyerit e duhur 
duke plotësuar nevojat fiziologjike dhe jetësore të llojeve në fjalë ose në rast 
se këto ushqime për kafshë nuk mund të prodhohen apo ruhen pa 
përdorimin e këtyre substancave;  

4.2. ushqime për kafshë me origjinë minerale, oligoelementet, vitaminat apo 
provitaminat të kenë orgjinë natyrore. Nëse këto substanca nuk gjenden, 
mund të autorizohen për përdorim në prodhimin organik substanca të 
përcaktuara mirë kimikisht dhe me efekt të njëjtët;  

5. Ministria me akt nënligjor përcakton kushtet dhe kufijtë në të cilat produktet dhe 
substancat e referuara në paragrafin 1 të këtij neni, mund të përdoren, metodat e 
përdorimit, dozimin, afatet kohore të përdorimit dhe kontaktin me produktet 
bujqësore dhe, nëse është e nevojshme, mund të vendosë për heqjen nga përdorimi 
të këtyre produkteve dhe substancave.  

6. Kur Komisioni për Bujqësinë Organike sipas nenit 37 të këtij ligji konsideron se 
një produkt apo substancë duhet të shtohet apo të hiqet nga lista sipas paragrafit 1 
të këtij neni, apo për të cilin duhet të ndryshohen specifikat e përdorimit sipas 
paragrafit 1 nënparagrafit 1.1, të këtij neni i njëjti Komision siguron përgatitjen 
dhe dërgimin zyrtarisht të një dosje Autoritetit Kompetent ku jepen arsyet për 
përfshirjen, heqjen apo ndryshimet.  

7. Kërkesat për ndryshim apo heqje, si dhe vendimet përkatëse duhet të publikohen.  
8. Produktet dhe substancat e përdorura para vënies në veprim të këtij ligji për 

qëllimet që përputhen me ato të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, mund të 
vazhdojnë të përdoren pas këtij ndryshimi, Ministria mund t’i heqë nga përdorimi 
këto produkte apo substanca.  
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Neni 16 
Konvertimi 

 
1. Rregullat në vijim duhet të zbatohen në fermat bujqësore të cilat fillojnë prodhimin 

organik:  
1.1. periudha e konvertimit fillon jo përpara datës kur operatori apo fermeri ka 

deklaruar aktivitetin e tij tek autoriteti kompetent dhe ia ka nënshtruar 
fermën e tij sistemit të kontrollit në përputhje me nenin 31 të këtij ligji;  

1.2. gjatë periudhës së konvertimit zbatohen të gjitha rregullat e përcaktuara me 
këtë ligj;  

1.3. periudhat e konvertimit përcaktohen si të veçanta për prodhimin bimor apo 
të kafshëve;  

1.4. në një fermë apo njësi pjesërisht në regjim të prodhimit organik dhe 
pjesërisht në konvertimin drejt prodhimit organik, operatori duhet t’ i mbajë 
të ndara produktet e prodhuara në fermë organike nga ato në konvertim e 
sipër dhe kafshë të ndara ose që mund të ndahen me lehtësi dhe kjo ndarje të 
ketë dokumentet përkatëse;  

1.5. për të përcaktuar periudhën e konvertimit sipas këtij neni, mund të merret 
parasysh një periudhë që i paraprin datës së fillimit të periudhës së 
konvertimit, mjafton që të përmbushen disa kushte të caktuara;  

1.6. kafshët dhe produktet shtazore të prodhuara gjatë periudhës së konvertimit 
sipas nënparagrafit 1.4 të këtij paragrafi nuk tregtohen me treguesit e 
përcaktuar në nenet 22 dhe 23 të këtij ligji, tregues të cilët përdoren në 
etiketimin dhe reklamat e produkteve.  

2. Masat dhe kushtet e nevojshme për zbatimin e rregullave, periudhat e caktuara 
sipas këtij neni përcaktohen me akt nënligjorë nga Ministria.  

 
Neni 17 

Rregullat e përgjithshme për prodhimin e ushqimit të përpunuar për kafshë 
 
1. Prodhimi i ushqimit organik të përpunuar për kafshë duhet të bëhet në mënyrë të 

veçantë dhe në kohë e hapësirë të ndryshme nga prodhimi i ushqimit të përpunuar 
jo organik për kafshë.  

2. Në përbërjen e ushqimit organik për kafshë nuk duhet të përzihet lënda e parë për 
ushqim për kafshë organike apo nga ferma në konvertim me lëndë të para të 
prodhuara me metoda jo organike.  

3. Çdo lëndë e parë, ushqim për kafshë që përdoret apo përpunohet në prodhimin 
organik nuk lejohet të përpunohet me anën e tretësve të sintetizuar kimikisht.  

4. Nuk lejohet të përdoren substanca dhe teknika për të rivendosur cilësitë e humbura 
gjatë përpunimit dhe ruajtjes së ushqimit organik për kafshë, apo për të qenë 
korrekt gjatë përpunimit apo që mund të mbulojnë natyrën e vërtetë të këtyre 
produkteve.  

5. Ministria me akt nënligjor e përcakton përmbajtjen e rregullave te zbatimit të 
prodhimit ushqimor organik. 
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Neni 18 
Rregullat e përgjithshme për prodhimtarinë e ushqimit të përpunuar 

 
1. Përgatitja e ushqimit të përpunuar organik duhet të bëhet në mënyrë dhe kohë të 

ndarë dhe në vende të ndryshme nga ato ku përgatitet ushqimi jo organik. 
2. Për përbërjen e ushqimit organik të përpunuar zbatohen rregullat si në vijim:  

2.1. produkti duhet të prodhohet kryesisht nga përbërës me origjinë bujqësore, 
për të përcaktuar nëse një produkt është prodhuar kryesisht nga përbërës me 
origjinë bujqësore, nuk merren parasysh uji dhe kripa e gjellës që shtohen në 
të;  

2.2. në produktet ushqimore mund të përdoren vetëm lëndë shtesë, lëndë 
ndihmëse në përpunim, aroma, ujë, kripë, lëndë me bazë mikroorganizmash, 
enzimash, lëndë minerale dhe oligominerale, vitamina, aminoacide, 
mikrolëndë të tjera ushqyese për artikuj ushqimorë për përdorime të veçanta 
dhe vetëm nëse janë të autorizuara për përdorim në prodhimin organik në 
pajtim me këtë nen.  

2.3. përbërësit me origjinë nga bujqësia jo organike mund të përdoren vetëm 
nëse janë të autorizuara për përdorim në prodhimin organik në pajtim me 
nenin 20 të këtij ligji;  

2.4. një përbërës organik nuk duhet të jetë i pranishëm bashkë me të njëjtin 
përbërës në formë jo organike apo të ardhur nga bujqësia në konvertim;  

2.5. ushqimet e prodhuara nga kulturat në konvertim duhet të përmbajnë vetëm 
një përbërës bimor me origjinë bujqësore.  

3. Nuk lejohet të përdoren substanca dhe teknika për të rivendosur cilësitë e humbura 
gjatë përpunimit dhe ruajtjes së ushqimit organik, dhe për të qenë korrekt gjatë 
përpunimit apo që mund të mbulojnë natyrën e vërtetë të këtyre produkteve.  

4. Masat dhe kushtet e nevojshme për zbatimin e rregullave të prodhimit dhe 
metodave të përpunimit sipas këtij neni përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë 
nga Ministria.  

 
Neni 19 

Rregullat e përgjithshme të prodhimit të tharmit organik 
 
1. Për prodhimin e tharmit organik duhet të përdoren vetëm substrate të prodhuara në 

mënyrë organike. Produkte dhe substanca të tjera mund te përdoren vetëm nëse 
janë të autorizuara për t’u përdorur në prodhimin organik në përputhje me nenin 20 
të këtij ligji.  

2. Tharmi organik nuk është i pranishëm në ushqime apo ushqim organik për kafshë 
bashkë me tharm jo organik.  

3. Rregullat për këtë prodhim përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 20 
Kriteret për produktet dhe substanca të caktuara gjatë përpunimit 

 
1. Autorizimi i produkteve dhe substancave për t’u përdorur në prodhimtarinë 

organike dhe përfshirja e tyre në listën e kufizimeve të produkteve dhe substancave 
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sipas nenit 18, paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 dhe 2.3 të këtij ligji, do të jetë subjekt i 
objektivave dhe parimeve të vendosura në kreun II të këtij ligji dhe kritereve në 
vazhdim, të cilat duhet të vlerësohen në tërësi:  
1.1. kur nuk disponohen mënyra të tjera të autorizuara në pajtim me këtë 

kapitull;  
1.2. kur do të ishte e pamundur të prodhohen apo të ruhen ushqimet apo të 

plotësohen kërkesat dietetike të vendosura në bazë të legjislacionit në fuqi 
pa përdorimin e tyre.  

2. Produktet dhe substancat sipas nenit 18. paragrafi 2. nënparagrafi 2.2 të këtij ligji 
gjenden në natyrë dhe mund t’u jenë nënshtruar vetëm proceseve mekanike, fizike, 
biologjike, enzimatike apo mikrobiale, dhe autorizimi i përdorimit të tyre bëhet 
vetëm kur këto produkte dhe substanca nga burime të tilla nuk gjenden në treg në 
sasi të mjaftueshme apo me cilësinë e duhur. 

3. Për autorizimin e produkteve dhe substancave dhe përfshirjen e tyre në listën e 
kufizuar që përcaktohen në paragrafin 1 të këtij neni, përcaktimin e kushteve dhe 
kufijtë specifikë për përdorimin e tyre, e nëse është e nevojshme edhe për heqjen e 
produkteve përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.  

4. Kur Komisioni për Bujqësi Organike vlerëson se nga lista sipas paragrafit 1 të këtij 
neni duhet të shtohet apo të hiqet një produkt apo substancë, apo të ndryshohen 
specifikimet e përdorimit sipas këtij paragrafi, ky Komisioni siguron përcjelljen 
zyrtare Autoritetit Kompetent të një dosje ku jepen arsyet për përfshirjen, heqjen 
apo ndryshimet.  

5. Kërkesat për ndryshimet apo heqjet, si dhe vendimet mbi to duhet të publikohen në 
web faqen e Ministrisë.  

6. Produktet dhe substancat e përdorura përpara hyrjes në fuqi, sipas nenit 18 
paragrafit 2 nënparagrafit 2.2 dhe 2.3 të këtij ligji, mund të përdoren nëse janë në 
pajtim, apo mund të hiqen nga lista pas hyrjes në fuqi të këtij ligji nga Ministria.  

 
Neni 21 

Përjashtimi nga rregullat e prodhimit 
 
1. Autoriteti kompetent, në përputhje me objektivat e përgjithshme të përcaktuara në 

nenin 4 dhe 12 të këtij ligji, që parasheh sigurimin e përjashtimeve nga rregullat 
specifike të prodhimit organik.  

2. Përjashtimet sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet të jenë minimale dhe, kur është e 
nevojshme, në një kufi kohor dhe të zbatueshme vetëm në rastet si në vijim:  
2.1. kur ato janë të nevojshme për të siguruar fillimin apo vazhdimësinë e 

prodhimit organik në ferma të kushtëzuara nga faktorë klimatikë, 
gjeografikë apo strukturorë;  

2.2. kur ato janë të nevojshme për të siguruar furnizim me ushqim për kafshët, 
farëra dhe material riprodhues vegjetativ, kafshë të gjalla dhe faktorë të tjerë 
të prodhimit bujqësor të cilët nuk gjenden në treg në formë organike;  

2.3. kur janë të nevojshme për të siguruar furnizim me lëndë përbërëse me 
origjinë bujqësore, ku këta përbërës nuk gjenden në treg në formë organike;  

2.4. kur janë të nevojshme për zgjidhjen e problemeve specifike që lidhen me 
mbarështimin e kafshëve blegtorale për prodhimtari organike;  
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2.5. kur janë të nevojshme për përdorimin e produkteve dhe substancave 
specifike gjatë përpunimit sipas nenit 18 paragrafit 2, nënparagrafit 2.2 të 
këtij ligji në mënyrë që të sigurohet prodhimi i produkteve bujqësore të 
qëndrueshme në formë organike;  

2.6. kur nevojitet marrja e masave të përkohshme për të lejuar vazhdimin apo 
rifillimin e prodhimit organik në rastet e rrethanave emergjente;  

2.7. kur është i nevojshëm përdorimi i lëndëve shtesë të ushqimit dhe i 
substancave të tjera sipas nenit 18 paragrafit 2, nënparagrafit 2.2 të këtij ligji 
apo lëndë shtesë për ushqim për kafshë dhe substancat të tjera si 
përcaktohen në nenin 15 paragrafin 1 nënparagrafin 1.4 të këtij ligji dhe kur 
këto lëndë e substanca nuk gjenden në treg përveçse të prodhuara nga 
OMGJ-të;  

2.8. kur përdorimi i lëndëve shtesë të ushqimit dhe i substancave të tjera sipas 
nenit 18 paragrafit 2, nënparagrafit 2.2 të këtij ligji apo i lëndëve shtesë për 
ushqim për kafshë sipas nenit 15 paragrafit 1 nënparagrafit 1.4 të këtij ligji, 
kërkohet në bazë të ligjit të vendit. 

3. Ministria me akt nënligjor përcakton kushtet specifike për zbatimin e 
përjashtimeve të parapara nga paragrafi 1. i këtij neni. 

 
KREU IV 

VENDOSJA E ETIKETËS 
 

Neni 22 
Emërtimet që përdoren në prodhimin organik 

 
1. Një produkt konsiderohet se vjen nga përdorimi i metodave të prodhimit organik, 

kur në etiket, në reklama apo në dokumente tregtare, ky produkt, përbërësit e tij 
apo të ushqimit për kafshë, përshkruhen me fjalë që i njoftojnë blerësit se produkti, 
përbërësit e tij apo të ushqimit për kafshë janë përftuar në përputhje me rregullat e 
përcaktuara në këtë ligj. Veçanërisht, fjala “organik” dhe fjalët rrjedhëse apo 
shkurtesa si ‘bio’ dhe ‘eko’, të vetme apo bashkë me të tjera, mund të përdoren në 
tërë Kosovën për etiketim dhe reklamë të produkteve të cilat plotësojnë kërkesat e 
përcaktuara me këtë ligj.  

2. Në etiketimin dhe reklamën e produkteve të gjalla apo të papërpunuara bujqësore, 
fjalët që i referohen metodës së prodhimit organik mund të përdoren vetëm atëherë 
kur, përveç të tjerave, edhe gjithë përbërësit e atij produkti janë prodhuar në 
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.  

3. Emërtimet sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk do të përdoren në etiketa, reklama 
dhe në dokumente tregtare të një produkti i cili nuk plotëson kushtet e përcaktuara 
nga ky ligj, përveçse kur ato nuk përdoren as për produktet bujqësore ushqimore 
apo ushqim për kafshë që nuk lidhen me prodhimin organik.  

4. Në etiketa dhe në reklama nuk pranohet asnjë emërtim, përfshirë emërtimet që 
përdoren në markat apo praktikat tregtare e që mund të çorientojnë konsumatorin 
apo përdoruesin duke i sugjeruar se një produkt apo përbërësit e tij plotësojnë 
kushtet që përcakton ky ligj.  

5. Emërtimet sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk do të përdoren për një produkt për të 
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cilin duhet të tregohet në etiketë apo reklamë se përmban OMGJ, përbëhet nga 
OMGJ apo është përfituar nga OMGJ sipas dispozitave ligjore.  

6. Sa iu përket ushqimeve të përpunuara, emërtimet sipas paragrafit 1 të këtij neni 
mund të përdoren në përshkrimin e shitjeve me kusht që:  
6.1. ushqimet e përpunuara të jenë në përputhje me nenin 18 të këtij ligji;  
6.2. të paktën nëntëdhjetë e pesë përqind (95%) e peshës së përbërësve të tyre 

me origjinë bujqësore të jenë organikë;  
6.3. vetëm në listën e përbërësve, me kusht që ushqimet të jenë në përputhje me 

nenin 18 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1, 2.2 dhe 2.4 të këtij ligji.  
7. në listën e përbërësve dhe në të njëjtën hapësirë të përshkrimit të shitjeve, me kusht 

që:  
7.1. përbërësi kryesor të jetë produkt i gjuetisë apo peshkimit;  
7.2. të përmbajë përbërës të tjerë me origjinë bujqësore te cilët janë të gjithë 

organikë;  
7.3. ushqimi të jetë në përputhje me nenin 18 paragrafi,1 dhe 2, nënparagrafi 2.1, 

2.2 dhe 2.4, të këtij ligji. 
8. Lista e përbërësve tregon cilët përbërës janë organikë.  
9. Në rastet kur zbatohen nënparagrafët 6.2 dhe 6.3 te paragrafit 6 të këtij neni, 

referimet ndaj metodës së prodhimit organik mund të bëhen vetëm lidhur me 
përbërësit organikë dhe lista e përbërësve përfshin një tregues të përqindjes së 
përgjithshme të përbërëseve organikë në përpjesëtim me sasinë e përgjithshme te 
përbërëseve me origjinë bujqësore.  

10. Emërtimet dhe treguesit e përqindjes sipas paragrafit 4 të këtij neni paraqiten me të 
njëjtat ngjyra, madhësi dhe lloje të germave sikurse edhe treguesit e tjerë në listën 
e përbërëseve.  

 
Neni 23 

Tregues të detyrueshëm 
 
1. Kur përdoren emërtimet sipas nenit 22 paragrafit 1 të këtij ligji:  

1.1. në etiketë vendoset edhe numri i kodit sipas nenit 27 paragrafi 7 i këtij ligji, 
të autoritetit të kontrollit apo organit të kontrollit, nga ku varet operatori i 
cili ka kryer prodhimin apo përgatitjen e fundit;  

1.2. sa i përket ushqimeve të parapaketuara, mbi paketim vendoset edhe logoja 
kombëtare sipas nenit 24 të këtij ligji.  

2. Treguesit sipas paragrafit 1 të këtij neni vendosen në mënyrë që të jenë lehtësisht 
të dukshëm, të lexueshëm qartë dhe të mos mund të fshihen.  

3. Ministria me akt nënligjor vendos kriteret specifike lidhur me paraqitjen, përbërjen 
dhe përmasat e treguesve të përcaktuar në paragrafin 1, nënparagrafët 1.1 dhe 1.2, 
të këtij neni.  

 
Neni 24 

Logot e prodhimit organik 
 
1. Ministria me akt nënligjor përcakton një logo për Kosovën, kriteret specifike lidhur 

me paraqitjen e saj, përbërjen, madhësinë dhe dizajnin e saj.  
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2. Logoja e prodhimit organik e Kosovës mund të përdoret në etiketa, paraqitje dhe 
reklama të produkteve te cilat plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë ligj.  

3. Logoja nuk duhet të përdoret nëse produktet dhe ushqimet nuk janë konvertuar 
sipas nenit 16 paragrafit 1. nënparagrafit 1.4. të këtij ligji.  

4. Logot kombëtare dhe private mund të përdoren në etiketim, në paraqitje dhe 
reklamim të produkteve të cilat plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 25 

Kërkesat specifike për etiketimin 
 
1. Ministria me akt nënligjor përcakton rregullat specifike të etiketimit dhe 

përmbajtjes së saj, të cilat zbatohen për: 
1.1. ushqimin organik të kafshëve;  
1.2. produktet në konvertim me origjinë bimore;  
1.3. materialin riprodhues vegjetativ dhe farërat për kultivim. 

 
KREU V 

KONTROLLET 
 

Neni 26 
Sistemi i Kontrollit 

 
Ministria është përgjegjëse për sistemin e kontrollit e cila krijon një autoritet kontrolli. 
Autoriteti i kontrollit përcakton trupat e kontrollit të cilët janë përgjegjëse për 
kontrollet e operatorëve lidhur me detyrimet e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet 
nënligjore te nxjerra sipas tij. 
 

Neni 27 
Autoriteti i Kontrollit dhe Trupat e Kontrollit 

 
1. Trupat e kontrollit të cilat synojnë të kryejnë detyrat e kontrollit zyrtar i paraqesin 

kërkesë të veçantë Ministrisë sipas një modeli i cili duhet të publikohet me akt 
nënligjor. Ministria në afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh nga data e pranimit të 
kërkesës duhet të lëshojë autorizimin apo ta refuzojë me arsyetimin e duhur dhe të 
njoftojë palët.  

2. Nëse të dhënat e paraqitura nga trupat e kontrollit nuk janë të plota, Ministria 
mund të kërkojë plotësim të mëtejshëm të dhënave.  

3. Për lëshimin e autorizimit sipas paragrafit 1. të këtij neni, Ministria duhet të 
verifikojë nëse janë plotësuar kushtet në vijim:  
3.1. ka një përshkrim të saktë të detyrave që mund të kryejë Trupi i Kontrollit 

dhe kushtet në të cilat mund t’i zbatojë ato;  
3.2. ka prova që Trupi Kontrollit ka përvojë, pajisje dhe infrastrukturë të 

nevojshme për të kryer detyrat që i ngarkohen;  
3.3. ka një staf me numër të mjaftueshëm të kualifikuar dhe me përvojë;  
3.4. është i paanshëm dhe nuk ka asnjë konflikt interesi lidhur me ushtrimin e 

detyrave që i janë ngarkuar;  
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3.5. Trupi i Kontrollit duhet të jetë i akredituar sipas versionit aktual të publikuar 
në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian, seria C, të Standardit Evropian 
EN 45011 apo ISO Udhëzuesi 65 ‘Kërkesa të përgjithshme për organet që 
drejtojnë sistemet certifikues të produkteve;  

3.6. Trupi i Kontrollit e njofton rregullisht Ministrisë rezultatet e kontrolleve të 
kryera dhe sa herë që e kërkon Ministria. Nëse rezultatet e kontrolleve 
tregojnë për mosrespektim apo dyshojnë parregullsi, Trupi i Kontrollit duhet 
menjëherë të njoftojë ministrinë;  

3.7. ekziston një koordinim i efektshëm ndërmjet Ministrisë e cila jep 
autorizimin dhe Trupit të Kontrollit.  

4. Gjatë miratimit të një Trupi të Kontrollit, përveç dispozitave të paragrafit 2. të këtij 
neni, Ministria merr parasysh kriteret në vijim:  
4.1. procedurën standarde të kontrollit që duhet ndjekur, përfshirë një përshkrim 

të detajuar të masave të kontrollit dhe masave preventive që ndonjë trup 
merr përsipër t’i ushtrojë ndaj operator-ëve të cilët vendosen nën kontrollin 
e tij;  

4.2. masat që mendon të marrë Trupi i Kontrollit atje ku gjenden parregullsi apo 
shkelje.  

5. Ministria mund të mos ia delegojë Trupit të Kontrollit detyrat e kontrollit si vijon:  
5.1. mbikëqyrjen dhe auditimin e trupave të tjera të kontrollit;  
5.2. kompetencat për të bërë përjashtime ndaj rregullave të prodhimit organik të 

përcaktuara me këtë ligj.  
6. Nëse Ministria ju delegon trupave të kontrollit detyrat e kontrollit, ajo duhet të 

kryejë auditime apo inspektime të rregullta atyre trupave të posaçme të kontrollit 
për të vërtetuar se ato operojnë në pajtim me detyrat që ju janë ngarkuar.  

7. Nëse, pas rezultatit apo inspektimit konstatohet se këto trupa nuk po i kryejnë siç 
duhet detyrat që ju janë ngarkuar, Ministria mund t’ua marr këtë autorizim. 
Autorizimi u merret pa vonesë në qoftë se trupi i kontrollit nuk arrin të ndërmarrë 
si duhet dhe në kohë veprimet për korrigjimin e parregullsive.  

8. Përveç dispozitave të paragrafit 5 të këtij neni, Ministria duhet të:  
8.1. sigurojë që kontrollet e kryera nga trupi i kontrollit të jenë objektive dhe të 

pavarura;  
8.2. vërtetojë efektshmërinë e këtyre kontrolleve;  
8.3. merr shënim për çdo parregullsi apo shkelje të vërtetuar dhe për masat 

korrigjuese që jenë marrë;  
8.4. ia merr miratimin atij trupi kur ai nuk plotëson kushtet e përcaktuara në 

nënparagrafët 8.1 dhe 8.2 të këtij paragrafi dhe kushtet e nevojshme për të 
qenë i miratuar.  

9. Ministria duhet të pajisë me një kod të veçantë çdo autoritet të kontrollit dhe trup 
të kontrollit i cili kryen detyrat e kontrollit sipas nenit 26 të këtij ligji.  

10. Kodi sipas paragrafit 9 të këtij neni përbëhet nga një pjesë e përcaktuar (KS ORG) dhe 
një numër progresiv, i cili përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

11. Autoriteti i Kontrollit dhe Trupat e kontrollit duhet t’i lejojnë Ministrisë qasje në 
zyrat dhe objektet e tyre dhe të sigurojnë çdo informim dhe ndihmë që 
konsiderohet e nevojshme nga Ministria për përmbushjen e detyrimeve të tyre në 
përputhje me këtë ligj.  
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12. Autoriteti i kontrollit dhe trupat e kontrollit duhet të sigurojnë që natyra, fusha e 
veprimit dhe frekuenca e kontrolleve dhe detyrat e kontrollit të plotësojnë një 
minimum të kërkesave të përcaktuara me këtë ligj apo akte nënligjore të nxjerra në 
bazë të tij.  

13. Ministria duhet të sigurojë që sistemi i ngritur i kontrollit të lejojë hulumtimin e 
origjinës së secilit produkt në të gjitha fazat e prodhimit, përgatitjes dhe 
shpërndarjes në mënyrë që t’u japë konsumatorëve garanci se produktet organike 
janë prodhuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 28 

Raportet Vjetore të Autoriteteve të Kontrollit dhe Trupave të Kontrollit 
 
1. Çdo vit, jo më vonë se 31 Janar, Autoriteti i Kontrollit dhe Trupat e Kontrollit i 

dërgojnë Ministrisë listën e operatorëve të cilët janë kontrolluar prej tyre deri më 
31 Dhjetor të vitit të mëparshëm.  

2. Çdo vit, deri më 31 mars, Ministrisë i dërgohet një raport përmbledhës i 
veprimtarive të kontrollit të kryera gjatë vitit të mëparshëm.  

 
Neni 29 

Rregullat e Zbatimit të kontrollit 
 
1. Ministria përcakton rregulla të detajuara me akte nënligjore lidhur me:  

1.1. dhënien e kompetencave të kontrollit autoritetit të kontrollit;  
1.2. delegimin e detyrave të kontrollit trupave të kontrollit;  
1.3. kryerjen e detyrave të kontrollit nga autoriteti i kontrollit dhe trupat e 

kontrollit;  
1.4. natyrën, fushëveprimin dhe frekuencën e kontrolleve zyrtare;  
1.5. veprimet që duhet të ndërmerren në rast të mosrespektimit apo 

parregullsive.  
 

Neni 30 
Qasja në sistemin e kontrollit 

 
1. Çdo operator që prodhon, përgatit, ruan apo importon nga një vend i tretë produkte 

sipas nenit 2 të këtij ligji, apo që vendos në treg produkte të tilla, duhet që para se 
të vendosë në treg çfarëdo prodhimi si organik apo në konvertim drejt organikut:  
1.1. e njofton Ministrinë për aktivitetin e tij dhe në të vyejtën kohë i ofron një 

kopje të informatave të njëjta Autoritetit të Kontrollit dhe Trupave të 
Kontrollit;  

1.2. i paraqet veprimtarinë e tij sistemit të kontrollit sipas nenit 27 të këtij ligji.  
2. Paragrafi 1 i këtij neni duhet të zbatohet edhe për eksportuesit të cilët eksportojnë 

produkte të prodhuara në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj apo me 
akte nënligjore të nxjerra sipas këtij ligji.  

3. Edhe kur një operator nënkontrakton ndonjë aktivitet me palë të tjera ky operator 
duhet t’u nënshtrohet kërkesave sipas paragrafit 1, nënparagrafët 1.1. dhe 1.2, të 
këtij neni dhe këto aktivitete të nënkontraktuara i nënshtrohen sistemit të kontrollit.  
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4. Operatorët të cilët i’a shesin produktet e parapaketuara drejtpërdrejt konsumatorit 
të fundit apo përdoruesit, me kusht që ata të mos prodhojnë, përgatisin, ruajnë 
produkte përveçse për një pikë shitje, apo importojnë produkte të tilla nga një vend 
i tretë apo që nuk i kanë kontraktuar aktivitete të tilla një pale të tretë, përjashtohen 
nga zbatimi i këtij neni.  

5. Ministria siguron që çdo operator i cili plotëson rregullat e përcaktuara me këtë ligj 
dhe me aktet nënligjore të nxjerra prej tij, dhe i cili paguan taksën si kontribut për 
shpenzimet e kontrollit, ka të drejtë të mbulohet nga sistemi i kontrollit.  

6. Ministria cakton me akt nënligjor sistemin dhe masën e taksave që duhet të 
paguhen si kontribut për shpenzimet e kontrollit.  

7. Autoriteti i kontrollit dhe trupat e kontrollit mbajnë një listë të freskuar me emrat 
dhe adresat e operatoreve nën kontrollin e tyre, e cila publikohet në mënyrë që të 
jetë lehtësisht në dispozicion për gjithë palët e interesuara.  

8. Ministria miraton rregullat e zbatimit për të dhënë detajet e procedurave të 
njoftimit dhe përfshirjes në sistemin e kontrollit sipas paragrafit 1 të këtij neni, në 
veçanti të dhënave që përfshihen në njoftimin sipas paragrafit 1 nënparagrafit 1.1. 
të këtij neni.  

 
Neni 31 

Dokumentimi i të dhënave 
 
1. Autoriteti i kontrollit dhe trupat e kontrollit lëshojnë dëshmi të dokumenteve për 

çdo operator i cili kontrollohet prej tyre dhe i cili me aktivitetet e tij, i plotëson 
kërkesat e përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nën ligjore për zbatim të këti ligji.  

2. Të dhënat e dokumentuara duhet të mundësojnë të paktën identifikimin e 
operatorit, llojin e aktivitetit, llojshmërinë apo gamën e produkteve si dhe afatin e 
vlefshmërisë së tyre.  

3. Operatorët duhet të verifikojnë të dhënat e dokumentuara të furnizuesve të tyre.  
4. Forma e të dhënave të dokumenteve është përcaktuar në Aneksin 1, i cili është 

pjesë përbërëse e këtij ligji.  
 

Neni 32 
Masat në rast të shkeljeve dhe parregullsive 

 
1. Kur gjendet një parregullsi në mosrespektimin e kërkesave të këtij ligji, autoriteti i 

kontrollit ose trupi i kontrollit duhet të sigurojnë që në etiketën dhe reklamën e 
gjithë mallit apo të gjithë ciklit të prodhimit të ndikuar nga kjo parregullsi të mos 
përmendet fare metoda e prodhimit organik, nëse kjo parregullsi është në 
përpjesëtim me rëndësinë e kërkesës e cila është shkelur, me natyrën dhe rrethanat 
e veçanta të veprimtarive të parregullta.  

2. Kur gjendet shkelje e rëndë apo shkelje me ndikim të vazhduar, autoriteti i 
kontrollit ose trupi i kontrollit e ndalon atë operator të nxjerrë në treg produkte me 
etiketë dhe reklamë ku përmendet metoda e prodhimit organik për një periudhë që 
vendoset në marrëveshje me Ministrinë.  

3. Njoftimet për rastet e parregullsive apo shkeljeve të cilat prekin statusin organik të 
një produkti, përcillen menjëherë ndërmjet Trupave të Kontrollit, Autoriteteve të 
Kontrollit dhe Ministrisë.  
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4. Shkalla e komunikimit do të varet nga madhësia dhe shtrirja e parregullsive apo e 
shkeljeve të gjetura.  

5. Forma dhe modalitetet e këtyre komunikimeve përcaktohen me akt nënligjor të 
nxjerrë nga Ministria.  

 
KREU VI 
IMPORTI 

 
Neni 33 

Rregullat e Importit 
 
1. Ministria mund të autorizojë importuesit të cilët kanë deklaruar aktivitetin e tyre 

sipas nenit 30 të këtij ligji për të vendosur në tregun vendor si produkte organike 
nga një vend i tretë, me kusht që importuesi të japë prova të mjaftueshme se janë 
plotësuar kushtet në vijim: 
1.1. produkti është prodhuar në pajtim me rregullat e prodhimit dhe etiketimit 

ekuivalente me ato të parapara me këtë ligj;  
1.2. operatorët u janë nënshtruar masave të kontrollit me efektëshmëri 

ekuivalente me ato të parapara me këtë ligj, dhe këto masa kontrolli janë 
zbatuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të efektshme;  

1.3. produkti shoqërohet me certifikatë inspektimi e lëshuar nga Ministria, 
Autoriteti i Kontrollit apo Trupat e Kontrollit të vendit të tretë ku vërtetohet 
se produkti plotëson kushtet e përcaktuara nga ky paragraf.  

2. Origjinali i certifikatës sipas këtij paragrafi, i shoqëron mallrat në objektet e 
marrësit të parë të ngarkesës, më pastaj importuesi duhet të ketë certifikatën në 
dispozicion të Autoritetit të Kontrollit apo Trupit të Kontrollit por jo më pak se dy 
(2) vite.  

3. Ministria me akte nënligjore, njofton vendet e treta sistemi prodhues i të cilave 
përputhet me parimet, rregullat e prodhimit dhe masat e kontrollit ekuivalente me 
ato të përcaktuara në këtë ligj dhe harton një listë të këtyre vendeve. Në vlerësimin 
e ekuivalencës merret parasysh udhëzuesi Codex Alimentarius CAC/GL 32.  

4. Sipas paragrafit 2. të këtij neni, Shtetet anëtare të BE-së dhe vendet e treta të 
përfshira apo që do të përfshihen në Listën Ekuivalente të Rregullores së KE-së 
1235/08, Aneksi III, dhe freskimi i saj i ardhshëm, janë dhe do të konsiderohen de 
facto në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj. Produktet që vijnë nga 
këto vende duhet të shoqërohen me një certifikatë të inspektimeve, siç 
parashikohet në paragrafin 1 nënparagrafi 1.3 të këtij neni. 5. kriteret, standardet 
dhe kushtet për importimin e produkteve organike në Kosovë përcaktohen me akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  
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KREU VII 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 34 

Dispozitat Ndëshkimore – Sanksionet 
 
1. Me dënim me gjobë prej pesëqind (500) € deri pesëmijë (5.000) € dënohet për 

kundërvajtje personi fizik apo juridik, nëse vepron në kundërshtim me nenet 7, 8, 
dhe 31 të këtij ligji dhe përdor produkte dhe substanca të pa autorizuara në 
bujqësinë organike sipas nenit 16 të këtij ligji, do te jetë fajtor për shkelje të ligjit.  

2. Me dënim me gjobë prej njëmijë (1.000) € deri tremijë (3.000) € dënohet personi 
përgjegjës i personit juridik, nëse bën shkelje të këtij ligji apo ndonjë akti nënligjor 
të nxjerr nga ky ligj.  

 
KREU VIII 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 35 
Të dhënat dhe njoftimet statistikore 

 
1. Ministria mban shënime dhe të dhëna statistikore lidhur me Autoritetin e 

Kontrollit, Trupat e Kontrollit dhe Operatorët, dhe publikon çdo vit listën e tyre në 
Web faqen e Ministrisë.  

2. Autoriteti Kompetent përpunon njoftimin statistikor mbi sektorin organik në 
Kosovë në mënyrë që të marrë pjesë në sistemin e Bashkimit Europian të të 
dhënave statistikore të bujqësisë organike Eurostat.  

 
Neni 36 

Programi Kombëtar për Bujqësi Organike 
 
1. Ministria duhet të hartojë dhe publikojë Programin Shtetëror për Bujqësinë 

Organike për të stimuluar prodhimin organik në Kosovë.  
2. Programi vendosë masat për mbështetje drejtpërdrejt dhe jo drejtpërdrejt të 

prodhuesve të produkteve organike dhe zhvillimin e prodhimit organik, si dhe 
mjetet për zbatimin e tyre.  

3. Mjetet financiare për këtë program mund të sigurohen nga:  
3.1. buxheti i Republikës së Kosovës;  
3.2. dhurime, kredi; dhe  
3.3. burime të tjera të ardhurash.  

 
Neni 37 

Komisioni për Bujqësi Organike 
 
1. Ministria formon “Komisionin për Bujqësi Organike” për të mbështetur zhvillimin, 

promovimin dhe koordinimin e prodhimit organik në Kosovë.  
2. Përbërja, detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit nga paragrafi 1. i këtij neni 

përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  
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Neni 38 
Të gjitha mjetet e grumbulluara në pajtim me këtë ligj do të derdhën në buxhetin e 
Kosovës. 
 

Neni 39 
Shfuqizimi 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-122 i datës 17 shtator 

2007.  
2. Ministria, brenda afatit kohor prej dymbëdhjetë (12) muajsh nga hyrja në fuqi e 

këtij ligji, do të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e tij.  
 

Neni 40 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-085 
13 shtator 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-046-2012, datë 28.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 28 16 TETOR 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-085 
PËR BUJQËSI ORGANIKE 

 
Aneksi 1 
 
Modeli i të dhënave dokumentare të operatorit sipas Nenit..... të ligjit..... 
 

Modeli i të dhënave dokumentare të operatorit 
1. Numri i dokumentit 
2. Emri dhe adresa e operatorit: 
 
 
 
Aktiviteti kryesor (prodhues,  përpunues, 
imortues, etj.) 

3. Emri, adresa dhe numri i kodit i 
Autoritetit të Kontrollit / Trupit të 
Kontrollit: 

4. Grupet e prodhimit / Aktiviteti 
- bimë dhe prodhime bimore: 
- bagëti dhe prodhime blegtorale: 
- Gjallesa ujore dhe prodhime nga akuakultura: 
- Prodhime të përpunuara: 

5. Të përcaktuara si: 
Prodhim organik, produkte në konvertim; si 
dhe prodhim jo organik ku vazhdon në mënyrë 
paralele prodhim / përpunim sipas nenit......të 
Ligjit 

6. Afati i vlefshmërisë: 
Produkte bimore prej………… deri…...... 
Blegtori dhe prodhime blegtorale prej……… 
deri............ 
Gjallesa ujore në akuakulturë dhe prodhime të 
gjallesave nga akuakultura prej…………... 
deri ...………… 
Prdukte të përpunuara prej…………... deri 
…………… 

7. Data(t) e kontrollit (-eve) 

8. Ky dokument hartohet në bazë të nenit …… të Ligjit ………….. Operatori i deklaruar 
i ka vendosur aktivitetet e veta nën kontroll dhe plotëson kërkesat e vendosura në ligjin 
në fjalë. 
 
 
Data, vendi: 
 
Nënshkrim në emër të Autoritetit të Kontrollit / Trupit të Kontrollit që e vendos në 
qarkullim 
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LIGJI Nr. 2003/5 
LIGJI I KOSOVËS PËR FARËRAT 

 
Përmbajtja 
 
I. Dispozitat e përgjithshme.......................................................................................................................1120 
II. Listat e farërave të kosovës dhe të drejtat e kultivuesve të bimëve.......................................................1123 
III. Prodhimi, certifikimi,testimi, dhe tregtimi i farës................................................................................1129 
IV. Kontrollimi i farës së importuar dhe patateve për farë ........................................................................1132 
V. Dispozitat përfundimtare ......................................................................................................................1135 
 
 
Kuvendi i Kosovës 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren nr. 1999/1 të Misionit të Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) të datës 25 korrik 1999 
mbi autorizimet e Administratës së Përkohshme në Kosovë, të ndryshuar, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 mbi 
Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, 
 
Me qëllim të rregullimit të prodhimit dhe tregtimit me farëra të varieteteve të ndryshme 
bimore në prodhimtarinë bujqësore duke përfshirë hibridet varietore dhe patatet për 
farë, 
 
Shpallë sa vijon: 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Legjislacioni Kosovar mbi prodhimin dhe tregtimin me farëra të varieteteve të bimëve, 
fidanëve dhe patateve për farë në prodhimtarinë bujqësore 
Ky ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin dhe tregtimin me farëra të 
varieteteve bimore dhe patateve për farë në prodhimtarinë bujqësore. 
 

Neni 2 
Fushë veprimtaria e ligjit 

 
Ky ligj aplikohet për farërat e varieteteve të ndryshme bimore në prodhimtarinë 
bujqësore dhe patateve për farë si të vendit po ashtu edhe nga importi – pra të gjitha 
llojet që janë të përfshira në listën e Programit 1 të këtij ligji të cilat kanë për qëllim 
prodhimin dhe shitjen në Kosovë. 
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Neni 3 
Definicioni i termave kryesore qe janë të përdorura në këtë ligj 

 
Termat të cilat përdoren në këtë ligj kanë domethënie si vijon: 
a) Varietet - do të thotë bimë e cila grupohet në kuadër të një klasifikimi botanik të 

veçantë të një niveli më të ulët, grupet e të cilave pa marrë parasysh kushtet e 
rritjes mund të jenë: 
i) Të definuara nga të shprehurit e karakteristikave që rezultojnë nga një gjenotip 

i caktuar ose nga kombinimi i gjenotipeve. 
ii) Të dallueshme nga çfarëdo bime tjetër të grupuara me një shprehje dhe së 

paku me një karakteristikë të përmendur. 
iii) Të konsiderueshme si njësi që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë për tu 

(propaguar) shumëzuar në mënyrë të pandryshueshme.  
b) Varietet me polenizim të hapur - do të thotë një varietet stabil dhe të njëtrajtshëm 

(uniform).  
c) Linjë natyrore - do të thotë një linjë stabile dhe e njëtrajtshme e cila krijohet 

përmes vetë fekondimit artificial së bashku me seleksionimin e disa gjeneratave të 
njëpasnjëshme ose me veprime gjegjëse.  

d) Hibrid me kryqëzim të njëfishtë -do të thotë gjenerata e parë e kryqëzimit në mes 
të dy linjave natyrore.  

e) Hibrid me kryqëzim të dyfishtë - do të thotë gjenerata e parë e kryqëzimit në mes 
të dy hibrideve me kryqëzim të njëfishtë i përcaktuar nga mbajtësi.  

f) Hibridi me kryqëzim të trefishtë - do të thotë gjenerata e parë e kryqëzimit në mes 
të një linje dhe të hibridit me kryqëzim të njëfishtë, i përcaktuar nga krijuesi.  

g) Hibrid me kryqëzim të lartë - do të thotë gjenerata e parë e kryqëzimit në mes të 
një linje të njëfishtë ose të një hibridi me kryqëzim të njëfishtë dhe të një varieteti 
me polenizim të hapur i përcaktuar nga mbajtësi.  

h) Hibridi ndërvarietal - do të thotë gjenerata e parë e kryqëzimit në mes të bimëve që 
rriten nga Fara Bazë e dy varieteteve me polenizim të hapur, i përcaktuar nga 
mbajtësi.  

i) Dallueshmëria – një varietet është i dallueshëm nëse në mënyrë të qartë dallon nga 
çfarëdo varieteti tjetër, ekzistenca e të cilit është çështje e njohurisë së 
përgjithshme në kohën e plotësimit të kërkesës-aplikacionit dhe do të jetë relevant 
në ditën e caktuar.  

j) Uniformiteti – një varietet është i njëllojshëm (uniform) nëse varësisht nga 
ndryshimi i tipareve të cilat mund të priten gjatë shumimit, është i njëllojshëm në 
karakteristikat e tij (përkatëse) relevante.  

k) Stabiliteti – një varietet është stabil nëse karakteristikat e tij kryesore mbesin të pa 
ndryshuara, pas shumimit të përsëritur, ose në rast të ndonjë cikli të posaçëm të 
shumimit në fund të çdo cikli të tillë.  

l) Lista e farërave të Kosovës – Lista e farërave e varieteteve të lejuara për tu tregtuar 
në Kosovë.  

m) Të drejtat e seleksionueseve të bimëve – krijuesi –bartësi i të drejtave të 
kultivuesve të bimëve të një varieteti të bimëve do të ketë të drejtën ekskluzive të 
bëjë dhe të autorizojë të tjerët të bëjnë me sa vijon:  
i) të shesë material riprodhues të varietetit të bimëve në Kosovë.  
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ii) të prodhojë material riprodhues të varietetit të bimëve në Kosovë me qëllim të 
shitjes.  

n) Vlera për kultivim dhe përdorim – nënkupton cilësitë pozitive te varieteteve të 
bimëve të cilat, në krahasim me ato ekzistuese të përfshira në Listën e farërave të 
Kosovës të varieteteve të Kosovës, sjellin në përfitim sa i përket kultivimit të 
kulturave ose të produkteve të përfituara nga ato të njëjtat. Për këtë qëllim kualiteti 
i varietetit të ri do të merret si i tërë me të gjitha cilësitë e favorshme, e jo vetëm 
një vetie pozitive.  

o) Seleksionues – do të thotë një person ose organizatë që ka bërë seleksionimin ose 
zbulimin dhe e ka zhvilluar një varietet të caktuar.  

p) Farërat – janë farërat e drithërave, bimëve vajore, bimëve foragjere, perimeve, 
bimëve industriale, mjekësore, aromatike,fidanëve të hardhisë, pemëve, perimeve, 
fidanëve pyjore dhe patatet për farë.  

q) Mbajtës – një person fizik ose juridik i cili është i përfshirë në Listën e farërave të 
Kosovës si përgjegjës për mbajtjen dhe ruajtjen e varieteteve të caktuara në pajtim 
me karakteristikat bazë me të cilat ka hyrë në Listën e farërave të Kosovës.  

r) Farë e seleksionuesit (krijuesit) – do të thotë farërat e një gjenerate më të hershme 
se fara para bazë (para bazike), e cila është prodhuar nga ose nën përgjegjësinë e 
mbajtësit, i cili në Kosovë zhvillon veprimtarinë e mbajtësit sipas definicionit nën 
(q) të këtij ligji.  

s) Farë para-bazike (super elite) – do të thotë farërat e një gjenerate të mëhershme 
nga ajo e farës bazike (farë elite) e cila është prodhuar nga ose nën përgjegjësinë e 
mbajtësit të farës së kultivuesit.  

t) Farë bazë (farë elite) – do të thotë farërat të cilat janë prodhuar nga ose nën 
përgjegjësinë e mbajtësit të farës para-bazike (super elite).  

u) Farë e Certifikuar e Gjeneratë së Parë (C1) – do të thotë farërat të cilat janë 
prodhuar në mënyrë direkte nga fara bazike (farë elite).  

v) Farë e Certifikuar e Gjeneratës së Dytë (C2) – do të thotë farërat të cilat janë 
prodhuar në mënyrë direkte nga fara e Certifikuar e Gjeneratës së Parë, të cilat janë 
kryesisht të dedikuara për prodhimin e bimëve ose pjesëve të bimëve për konsum 
të njerëzve ose të shtazëve. 

w) Fara e certifikuar – do të thotë farërat të cilat janë prodhuar në mënyrë direkte nga 
fara bazike (fara elite), të cilat janë kryesisht të dedikuara për prodhimin e bimëve 
ose të pjesëve të bimëve për konsum të njerëzve ose të shtazëve. Fara e certifikuar 
përfshinë farën hibride të tipave të hibrideve të cekura në definicionet (d), (e), (f), 
(g) dhe (h) të këtij ligji.  

x) Farë standarde - do të thotë farë e perimeve e cila është e dedikuar të përdoret 
kryesisht për prodhimin e bimëve ose të pjesëve të bimëve për konsum nga njerëzit 
ose nga shtazët.  

y) Cilësia e farës – do të thotë specifikacioni i cilësisë së farës (pastërtia, aftësia e 
mugullimit përqindja e mbirjes, përqindja e farave të llojeve tjera, shëndeti i farës) 
e certifikuar me një certifikatë zyrtare.  

z) Inspektimi në terren i prodhimtarisë së farës – nënkupton përcaktimin e identitetit 
varietal dhe pastërtinë varietale të prodhimit të farës.  

aa) Certifikatë zyrtare – dokument zyrtar i cili vërteton që cilësia e farërave është e 
atillë që farërat i plotësojnë standardet për tregtimin me farëra.  
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bb) Raporti mbi Testin e Farës – do të thotë një dokument zyrtar i cili verifikon 
rezultatet e analizave laboratorike me qëllim të përcaktimit të cilësisë së farës.  

cc) Kontingjent i farës – do të thotë sasia e identifikueshme e farërave të një peshe e 
cila nuk do të kalonte peshën e caktuar me aktin nënligjor mbi tregtimin me farëra.  

dd) Ministri do të thotë Ministri i Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 
(MBPZHR).  

ee) Prodhues i farës – do të thotë një person i cili është i angazhuar në prodhimin e 
farërave, i cili është i regjistruar në pajtim me aktin nënligjor mbi Regjistrimin dhe 
Licencimin e Farërave.  

ff) Shitës i farës” – do të thotë një person i cili është i angazhuar në biznesin e 
tregtimit me farëra dhe i cili është i regjistruar në pajtim me aktin nënligjor mbi 
Regjistrimin dhe Licencimin e Farërave.  

gg) Paketues i farës – do të thotë një person i cili është i angazhuar në biznesin e 
paketimit dhe ripaketimit të farërave dhe i regjistruar në pajtim me aktin nënligjor 
mbi Regjistrimin dhe Licencimin e Farërave.  

hh) Përpunues i farës – do të thotë një person i angazhuar në pastrimin, trajtimin ose 
përpunimin e farërave në ndonjë mënyrë tjetër të cilat kanë për destinim shitjen 
dhe që ky person është i regjistruar në pajtim me aktin nënligjor mbi Regjistrimin 
dhe Licencimin e Farërave.  

ii) Akt nënligjor - nënkuptojnë aktet nënligjore Ministrore të shpallura në pajtim me 
këtë ligj nga Ministri apo të shpallura nga Qeveria sipas rekomandimeve të 
Ministrit.  

jj) Seksioni i Farërave – do të thotë Seksioni i Farërave në kuadër të Departamentit të 
Prodhimit dhe të Mbrojtjes së Bimëve i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural, përgjegjës për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin, 
certifikimin, testimin dhe tregtimin me farëra.  

kk) Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve – do të thotë zyra për të drejtat e 
Varietetit të Bimëve të MBPZHR, përgjegjëse për të gjitha çështjet që kanë të 
bëjnë me njohjen e të drejtave të kulturave të Bimëve dhe Listat e farërave të 
Kosovës.  

ll) UPOV – nënkupton Unionin Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Varieteteve të reja të 
bimëve.  

 
II. LISTAT E FARËRAVE TË KOSOVËS DHE TË DREJTAT 

E KULTIVUESVE TË BIMËVE 
 

Neni 4 
Aplikimi i Varieteteve për Listën e Farërave të Kosovës dhe Mbrojtja 

e të Drejtave të Kultivuesve të Bimëve 
 
Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (MBPZR) gjegjësisht Departamenti i 
Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve do të jenë përgjegjëse për operim me të gjitha 
aplikacionet për hyrjen e varieteteve në Listën e Farërave të Kosovës dhe po ashtu do 
të jetë përgjegjëse për operim me aplikacionet që kanë të bëjnë me njohjen e të drejtave 
të kultivuesve të bimëve. 
Zyra për njohjen e të Drejtave të Kultivuesve të Bimëve do të themelohet nga 
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MBPZHR me qëllim të administrimit të të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me Listën e 
Farërave të Kosovës të Varieteteve si dhe me njohjen e të Drejtave Kultivuesve të 
Bimëve. 
 

Neni 5 
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së të Drejtave të Varietete të Bimëve 

 
Zyra e të Drejtave të Varieteteve të Bimëve do të bëjë pranimin dhe shqyrtimin e të 
gjitha kërkesave për të vendosur varietetet e kulturave bujqësore në Listën e Farërave 
të Kosovës si dhe të gjitha kërkesat për njohjen e të Drejtave për Kultivuesit e Bimëve. 
DPMB do të marrë vendimin final lidhur me njohjen e të Drejtave të Kultivuesve të 
Bimëve, lidhur me paraqitjen e varietetit. 
Zyra e të Drejtave të Varieteteve të Bimëve do të ketë të drejtë t’i ngarkojë me këto 
taksa aplikuesit për shërbimet në vijim: 

i) taksë për aplikim dhe regjistrim të varieteteve të bimëve në Listën e Farërave 
të Kosovës;  

ii) taksë për testimin e varieteteve të bimëve lidhur me Dallueshmërinë, 
Uniformitetin, dhe Stabilitetin (DUS) si dhe lidhur me Vlerën për Kultivim 
dhe Përdorim (VPK);  

iii) taksë për ngritjen e ankesës kundër një vendimi të marrë nga Komisioni i 
Listës së Farërave të Kosovës. 

 
Neni 6 

Plotësimi i Kërkesës për Listën e Farërave të Kosovës 
 
1. Plotësimi i Kërkesës për Listën e Farërave të Kosovës të varietetit të Bimëve do të 

jetë e drejtë e kultivuesit të varietetit të bimëve ose të pasardhësve të tij ose të saj. 
Ky aplikacion do të plotësohet në Zyrën për të Drejta të Varietetit të Bimëve.  

2. Kërkesa për Listën e Farërave të Kosovës do të përmbajë:  
a) Kërkesën e plotësuar për Listën e Farërave të Kosovës të Varietetit; 
b) Pyetësori teknik i varietetit të bimëve duke dhënë detajet mbi karakteristikat 

agronomike dhe morfologjike të varietetit; 
c) Një dëftesë e cila dëshmon për pagimin e taksës për shqyrtim formal të 

kërkesës për Listën e Farërave të Kosovës për një periudhë prej 1 muaj nga 
data e plotësimit të kërkesës. 

3. Kërkesa për Listën e Farërave të Kosovës të Varieteteve të prodhimtarisë 
bujqësore do të referohet në vetëm një varietet të bimës.  

4. Kërkesa do të plotësohet në gjuhët zyrtare në Kosovë.  
5. Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të bëjë publikimin e rregullt të 

detajeve në Gazetën mbi Varietetet e Bimëve dhe Farërave të cilat kanë të bëjnë 
me të gjitha kërkesat e pranuara për vendosje – përfshirje në Listën e Farërave të 
Kosovës të Varieteteve të Bimëve.  
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Neni 7 
Kriteriumet që kanë të bëjnë me Kërkesën për Listën e Farërave të Kosovës 

të Varieteteve të Prodhimtarisë Bujqësore 
 
1. Kërkesa për Listën e Farërave të Kosovës për një varietet të prodhimtarisë 

bujqësore do të pranohet nëse varieteti: 
a) Ka një emër të aprovuar. 
b) Është i ndryshëm nga të gjitha varietetet e tjera. 
c) Është i njëtrajtshëm në aspektin e përbërjes. 
d) Është stabil për disa gjenerata. 
e) Nëse fara të cilës i përket varieteti i bimës është e vënë në listën e familjeve 

botanike dhe fara është e bazuar në Ligj (Programi 1). 
 

Neni 8 
Testimi i Varietetit të bimëve për tu përfshirë në Listën e Farërave të Kosovës 

 
1. Testimi i varietetit të bimëve për Dallueshmëri, Uniformitet dhe Stabilitet (DUS), 

do të bëhet nga Subjekti i autorizuar nga MBPZHR.  
2. Testi mbi DUS do të mbahet gjatë dy sezoneve të kultivimit (pra për dy vite) edhe 

atë në pajtim me Unionin Ndërkombëtarë për Mbrojtjen e Varieteteve të Reja të 
Bimëve (UPOV).  

3. Në rastin kur një varietet i bimëve është përfshirë në Listën Kombëtare të një vendi 
tjetër i cili është anëtar i UPOV, Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të 
merr raport zyrtar lidhur me DUS nga Autoriteti për Regjistrim i cili ka bërë testin 
për DUS lidhur me varietetin e bimëve.  

4. Zyra për të drejtat e Varietetit të Bimëve ka të drejtë të hyjë në aranzhmane 
bilaterale me anëtarë të tjerë të UPOV me qëllim të kryerjes-kompletimit të testit 
DUS lidhur me varietetin e bimëve të cilat janë kultivuar në Kosovë.  

5. Vlera për Kultivim dhe Përdorim (VKP) të një varieteti të bimëve do të 
përcaktohet në bazë të plotësimit të karakteristikave agronomike gjatë dy viteve 
dhe krahasimit të plotësimit të këtyre karakteristikave me “kontrollin” ekzistues 
adekuat të varieteteve.  

6. Vlera për Kultivim dhe Përdorim (VKP) të një varieteti të prodhimit nuk do të 
aplikohet ndaj:  
a) Varieteteve të perimeve. 
b) Varieteteve të barit të cilat nuk janë të destinuara për ushqim të kafshëve. 
c) Çfarëdo varieteti i bimëve i destinuar për shitje të menjëhershme vetëm në 

ndonjë vend tjetër, i cili e ka pranuar atë më parë duke pasur parasysh vlerën e 
tij për kultivim dhe përdorim. 

7. Testimi i një varieteti të bimëve për vlerën e tij për kultivim dhe përdorim (VKP) 
duhet të bëhet në dy vende të ndara provuese nga Instituti i autorizuara, nga 
MBPZHR.  

8. Me qëllim të kryerjes së testeve provuese të VKP dhe DUS, aplikanti do të:  
a) Sjellë sasinë e farërave pa pagesë. 
b) Të konfirmojë se do të furnizojë me farëra në adresë të caktuar brenda afatit të 

caktuar. 
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9. Nëse është konstatuar pas analizave të rezultateve të testit se një varietet i bimëve 
ka një vlerë për kultivim dhe përdorim, kur përshtatshmëria e tij e tërësishme është 
krahasuar me “kontrollin” e varieteteve ekzistuese vendimi i propozuar me 
dokumentacion të bashkangjitur do të dorëzohet nga zyra për të Drejtat e Varietetit 
të Bimëve, Komitetit të Listës së Farërave të Kosovës për të marrë vendimin final, 
kurse propozimi do të publikohet në gazetë.  

10. Komisioni i Listës së Farërave të Kosovës do të përbëhet nga pesë anëtarë të 
emëruar nga Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe zhvillim Rural. Dy nga anëtarët 
duhet të jenë punëtorë të agjencive qeveritare,dhe tre nga anëtarët duhet të jenë nga 
Organizatat jo qeveritare. Të gjithë anëtarët duhet të kenë eksperiencë substanciale 
në bujqësi. Komisioni për Listën e Farërave të Kosovës do të jetë kompetent për 
marrjen e vendimit përfundimtar se cilat varietete kualifikohen për Listën e 
Farërave të Kosovës”. 

11. Aplikantët ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar do të kenë mundësi të bëjnë 
inspektimin lidhur me regjistrimin e kandidaturës së varieteteve në DUS dhe VKP 
në lokacione provuese gjatë sezonit për kultivim.  

12. Lista e Farërave të Kosovës e Varieteteve të Prodhimtarisë Bujqësore do të 
publikohet një herë në vit nga Zyra e të Drejtave për Varietetet e Bimëve.  

13. Lista e Farërave të Kosovës do të publikohet në një publikim zyrtarë i cili do të 
përfshijë karakteristikat kryesore agronomike për çdo varietet të bimëve.  

14. Komiteti i Listës së Farërave të Kosovës ka të drejtë të bëjë kufizim ndaj numrit të 
varieteteve të çdo lloj prodhimi i cili do të përfshihet në Listën e Farërave të 
Kosovës. 

15. Vetëm ato varietete të cilat janë të përfshira në Listën e Farërave të Kosovës do të 
kenë të drejtë për tu tregtuar në Kosovë. Me akt nënligjor mbi Tregtimin me Farëra 
në Kosovë të shpallur nga Ministri, përcaktohen kriteriumet për tregtim të llojeve 
të farërave të cilat për momentin janë të prodhuara dhe tregtohen në Kosovë.  

 
Neni 9 

Heqja e një Varieteti nga Lista e Farërave të Kosovës 
 
1. Komiteti i Listës së Farërave të Kosovës do të ketë të drejtë për të hequr një 

varietet të bimëve nga Lista e Farërave të Kosovës nëse: 
a) Kultivimi i atij varieteti në Kosovë do të ketë efekt negativ në shëndetin e 

njerëzve, shtazëve dhe bimëve. 
b) Kultivuesi nuk shprehë gatishmëri që edhe më tej të mbajë këtë varietet. 
c) Varieteti nuk arrin të mbajë dallueshmërinë, uniformitetin dhe stabilitetin 

(DUS). 
d) Kultivuesi nuk arrin të furnizojë me farëra për testim të VKP që do të mbahet 

së paku çdo 10 vjet. 
e) Emri i aprovuar i një varieteti është i anuluar pa u propozuar një emër i ri. 
f) Nëse nuk është paguar taksa për kultivim të atij varieteti në Listën e Farërave 

të Kosovës.  
g) Niveli i kultivimit të këtij varieteti është i atillë sa që kultivimi i këtij varieteti 

në Listën e Farërave të Kosovës nuk do të arsyetohet duke marrë parasysh 
kohëzgjatjen e mbrojtjes së varietetit në Listën e Farërave të Kosovës.  
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h) Komiteti i Listës së Farërave të Kosovës do të konsiderojë se varieteti është i 
larguar sa i përket vlerave të tij për kultivim dhe përdorim i krahasuar me 
rezultatet e varieteteve të tjera të të njëjtit lloj. 

2. Komiteti i Listës së Farërave të Kosovës nëse e sheh të nevojshme dhe të 
arsyeshme mund të caktojë një periudhë më së voni deri me 30 qershor të vitit të 
tretë pas heqjes të varietetit të caktuar nga Lista e Farërave të Kosovës gjatë të 
cilës fara e atij varieteti duke qenë farë e cila ka qenë gjatë fazës së prodhimit ose e 
cila është prodhuar para datës së heqjes nga lista mund të shitet-tregtohet në atë 
mënyrë sikur të ishte e ligjshme po qe se varieteti i caktuar ka mbetur në Listën e 
Farërave të Kosovës gjatë një periudhe të tillë.  

3. Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të publikojë një njoftim në gazetë 
duke theksuar se a thua ekziston apo jo një periudhë gjatë të cilës një varietet i 
bimëve i cili është hequr nga Lista e Farërave të Kosovës mund të tregtohet në 
pajtim me Paragrafin 2 të këtij neni dhe nëse ekziston një periudhë e tillë datën në 
të cilën ajo periudhë skadon.  

 
Neni 10 

Vendimet e Listës së Farërave të Kosovës, publikimet dhe shënimet të cilat duhet 
të mbahen nga zyra për të drejtat e varieteteve të bimëve 

 
1. Zyra për të Drejtat e Varieteteve të Bimëve do të jetë përgjegjëse për: 

a) Pranimin e kërkesave lidhur me mbrojtjen ligjore të varieteteve konkurruese 
duke bërë shqyrtimin e kërkesave dhe marrjen e vendimeve si dhe lëshimin e 
dokumenteve mbrojtëse për varietetet konkurruese. 

b) Pranimin e kërkesave për Listën e Farërave të Kosovës të varieteteve 
konkurruese duke bërë shqyrtimin e kërkesave dhe implementimin e 
procedurave për testim. 

2. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me aplikuesit e varietetit të bimëve dhe 
vendimet e propozuara pas përfundimit të testit provues (VKP), do të publikohen 
në gazetën e të Drejtave të Varietetit të Bimëve dhe Listën e Farërave të Kosovës.  

3. Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të publikojë një herë në vit rezultatet 
provuese të VKP, në fund të çdo viti regjistrues të listës nëse të gjithë aplikantët 
pajtohen me këtë.  

4. Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të mbajë shënime sa i përket çdo 
varieteti të bimëve që ka hyrë në Listën e Farërave të Kosovës dhe atë:  
a) Emrin e varietetit dhe çfarëdo emri tjetër sipas të cilit varieteti tregtohet në një 

vend tjetër. 
b) Llojin të cilit i takon varieteti. 
c) Një shenjë të karakteristikave të varietetit duke përfshirë (përveç në rastin e 

perimeve dhe barishteve ku kultivuesi i varietetit ka deklaruar se farërat e atij 
varieteti nuk janë të destinuara për prodhim të ushqimit të kafshëve) ato që 
përcaktojnë vlerën e saj për kultivim dhe përdorim. 

d) Datën e hyrjes së varietetit në Listën e Farërave të Kosovës si dhe datën e 
ndonjë përtëritje eventuale të hyrjes në këtë listë. 

e) Datën e skadimit të hyrjes në listë. 
f) Emrin dhe adresën e kultivuesit të varietetit ose në rast se ka më shumë se një 
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mbajtës, një shenjë të burimit prej ku këta emra dhe adresa mund të merren-
sigurohen. 

5. Shënimet e mbajtura në pajtim me paragrafin (4) të këtij do të jenë në dispozicion 
për shikim nga çfarëdo personi në zyrat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  

6. Zyra për të Drejtat e Varietetit të Bimëve do të mbajë nga një dosje për çdo varietet 
të bimëve që ka hyrë në Listën e Farërave të Kosovës.  

7. Dosja do të përfshinte një përshkrim të shkurtër të varietetit të bimëve si dhe një 
përmbledhje të fakteve në bazë të të cilave ky varietet ka hyrë në Listën e Farërave 
të Kosovës.  

8. Subjekti i autorizuar do të mbajë një koleksion të mostrave të të gjitha varieteteve, 
të përfshira në Listën e Farërave të Kosovës.  

 
Neni 11 

Procedura e Ankesave 
 
1. Të gjitha vendimet e marra nga Departamenti i Mbrojtjes dhe Prodhimit të Bimëve 

sa i përket njohjes së të Drejtës së Kultivuesit të Bimëve të një varieteti mund të 
jenë çështje e një ankese të shkruar e cila do t’i parashtrohet Zyrës për të Drejtat e 
Varietetit të Bimëve.  

2. Të gjitha vendimet e marra nga Komiteti i Listës së Farërave të Kosovës sa i përket 
një kërkese për hyrje në Listën e Farërave të Kosovës të një varieteti, mund të jenë 
çështje e një ankese me shkrim e cila do t’i parashtrohet Zyrës për Njohjen e të 
Drejtave të Varietetit të Bimëve.  

3. Ankesat e parashtruara do të shqyrtohen nga Komiteti i Listës së Farërave të 
Kosovës. Ky Komitet pas shqyrtimit të ankesës do të konfirmojë vendimin 
origjinal ose do të vendosë në favor të ankesës me shkrim. Vendimi i Komitetit të 
Listës së Farërave të Kosovës do të publikohet në gazetë.  

4. Pala e cila nuk është e kënaqur me vendimin, mund të bëjë ankesë, Bordit të 
ankesave (apeleve).  

5. Ministri do të caktojë një Bord të Ankesave për çdo ankesë, i cili do të përbëhet 
nga 3 anëtarë të pavarur të cilët nuk janë punëtorë të agjencisë qeveritare, duke 
përfshirë një ekspert të lëmisë së çështjeve ligjore dhe të drejtës administrative dhe 
dy ekspert të cilët kanë njohuri nga lëmi i bujqësisë.  

6. Bordi i Ankesave do të mbajë shënime lidhur me procedurën e punës.  
7. Bordi i Ankesave mund të caktojë një apo më shumë persona me njohuri në nivel 

të ekspertit i cili do të kishte një funksion këshillëdhënës qoftë të përgjithshëm ose 
sa i përket ndonjë rasti ose rasteve të posaçme.  

8. Bordi i Ankesave, nëse e sheh të arsyeshme, mundë të mbajë shqyrtimin si dhe 
mund të bëjë dëgjimin e palës ankuese, apo të vendosë vetëm në bazë të shkresave 
të paraqitura.  

9. Bordi i Ankesave mund të konfirmojë ose ndryshojë çfarëdo vendimi ose veprimi 
të DPMB dhe të Komitetit të Listës së Farërave të Kosovës.  

10. Bordi i Ankesave do të jepe arsyet me shkrim për vendimin e marrë, kurse kopjet 
do t’i dërgohen aplikantit, Zyrës për njohjen e të drejtave të Varietetit të Bimëve 
dhe Komitetit të Listës së Farërave të Kosovës, si dhe ndonjë pale tjetër të 
interesuar.  



 
Ligji Nr. 2003/5 Ligji i Kosovës për farërat 

 1129 

III. PRODHIMI, CERTIFIKIMI,TESTIMI, DHE TREGTIMI I FARËS 
 

Neni 12 
Kontrollimi i Prodhimit, Certifikimit, Testimit dhe Tregtimit të Farës 

 
1. Kontrollimi i Prodhimit, Certifikimit, Testimit dhe Tregtimit të Farës do të bëhet 

nga MBPZHR.  
2. Departamenti për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve i cili themelohet nga 

MBPZHR do të jetë përgjegjës për:  
a) Sigurimin e informatave adekuate dhe të qëndrueshme lidhur me natyrën, 

kushtet dhe cilësinë e farërave të cilat janë duke u shitur ose të cilat do të 
ofrohen në treg për tu shitur. 

b) Pengimin e tregtimit të farërave të cilat janë të dëmshme dhe në pengimin e 
shitjes së farërave të cilat nuk janë testuar sa i përket pastërtisë dhe mundësisë 
për mbirje, ose të cilat i takojnë një varieteti i cili nuk është i përfshirë në 
Listën e Farërave të Kosovës. 

c) Pengimin e përhapjes të sëmundjeve të bimëve nëpërmjet shitjes së farërave. 
d) Rregullimin e përshkrimeve sipas të cilave farërat nxirren në treg për tu shitur. 
e) Çdo gjë që është rregulluar me pjesën e III të këtij Ligji, mund të përcaktohet 

me akte nënligjore mbi farërat.  
f) Aplikimin e të gjitha akteve nënligjore mbi farërat të përgatitura në bazë të 

këtij Ligji dhe informimin e DPMB lidhur me çfarëdo shkelje të këtyre akteve 
nënligjore.  

g) Përgatitjen e shënimeve statistikore lidhur me certifikimin e farës që kanë të 
bëjnë me sasinë e farës e cila është e certifikuar sipas varietetit, dhe 
specifikave të të korrave për secilin vit.  

h) (h) Mbajtjen e shënimeve lidhur me sasinë e farës të cilat shumëzohen për 
prodhim të mëtejshëm të farës në Kosovë. 

i) Mbajtjen e shënimeve lidhur me prodhimtarinë e farës së certifikuar në 
Kosovë.  

j) Inspektimin e të gjithë prodhimtarisë së farës në fazat përkatëse të rritjes nga 
inspektorë të kualifikuar.  

k) Raportet dhe formularët e ndryshëm të inspektimit të prodhimtarisë të jenë të 
kompletuar në mënyrë adekuate dhe të dorëzohen në afatin e paraparë në 
Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve të MBPZHR.  

l) Për të marrë vendime lidhur me atë se a munden që të mbjellurat e farës të lejohen 
për prodhim të farës së certifikuar dhe bartjen e këtyre vendimeve aplikantëve të 
ndryshëm të cilët e kanë vënë prodhimin në skemën për certifikim.  

m) Përcaktimi i rregullave lidhur me etiketimin dhe mbylljen e paketimeve me 
farë të certifikuar.  

n) Përcaktimi i rregullave lidhur me marrjen e mostrave dhe testimin e sasirave të 
farës. 

o) Shqyrtimin dhe analizimin e rezultateve të testeve të farës për të verifikuar se 
sasitë e farës i plotësojnë standardet e caktuara për certifikim dhe tregtim. 

p) Lëshimin e certifikatave zyrtare për kontingjentet e farës, në pajtim me 
standardet e përshkruara në aktet nënligjore. 
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q) Lëshimin e raporteve mbi sasitë e farërave të refuzuara të cilat nuk janë në 
pajtim me standardet e përshkruara në aktet nënligjore mbi tregtimin e 
farërave. 

r) Përcaktimi i rregullave me subjektin e autorizuar për mbjelljen e mostrave 
reprezentative ne ngastrat e tokës pas kryerjes së kontrollit për të gjitha sasitë e 
farës të cilat do të shumëzohen për prodhim të mëtejshëm të farës në Kosovë.  

s) Përcaktimin e rregullave për mbajtjen e shënimeve të ngastrave pas kontrollit.  
t) Krahasimin e rezultateve të ngastrave pas kontrollit sa i përket identitetit të 

varietetit dhe pastërtisë varietore me të dhënat e të mbjellurave nga 
kontingjenti i njëjtë i farës, nëse është nevoja refuzimin e të mbjellurave në 
bazë të rezultateve të ngastrave pa marrë parasysh rezultatet e inspektimit të të 
mbjellurave.  

u) Mbajtjen e shënimeve lidhur me sasitë e farës së certifikuar nga Departamenti 
i Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve të MBPZHR. 

v) Mbajtjen e shënimeve të kompjuterizuara lidhur me gjithë prodhimtarinë dhe 
sasinë e farës së certifikuar dhe të tregtuar në Kosovë. 

 
Neni 13 

Inspektimi i Prodhimtarisë së Farës 
 
1. Prodhimtaria e cila do të përdoret për prodhimin e Farës Para Bazike dhe Farës 

Bazike do të inspektohet nga punëtorët përkatës të MBPZHR.  
2. Prodhimtaria e cila do të përdoret për prodhimin e Farës së Certifikuar, Farës së 

Gjeneratës së Parë dhe të Farës së Certifikuar të Gjeneratës së Dytë do të 
inspektohet nga persona përkatës të MBPZHR dhe sipas nevojës mund të 
inspektohet po ashtu nga inspektorë të licencuar të prodhimtarisë përkatëse. Këta 
persona duhet të licencohen në pajtim me aktet nënligjore.  

3. Inspektimet e Prodhimtarisë do të bëhen në pajtim me aktet nënligjore.  
 

Neni 14 
Etiketimi i Paketimeve të Farës 

 
Një paketim i Farës për shumëzim-kultivim, Fara Para-Bazë, Fara Bazë, Fara e 
Certifikuar, Fara e Certifikuar e Gjeneratës së Parë si dhe Fara e Certifikuar e 
Gjeneratës së Dytë do të ketë të vendosur në pjesën e jashtme një etiketë zyrtare duke 
përmbajtur sipas farës adekuate specifikat e saj me një dimension-madhësi dhe ngjyrë 
siç është e përcaktuar në aktet nënligjore. 
 

Neni 15 
Mbyllja e paketimeve 

 
Asnjë person nuk mund të shesë Farë për shumëzim-kultivim, Farë Para-Bazë, Farë 
Bazë, Farë të Certifikuar të Gjeneratës së Parë, Farë të Certifikuar të Gjeneratës së 
Dytë, përveç nëse ajo farë është mbyllur jo me vonë se në kohën kur është marrë 
mostra, nga ose nën mbikëqyrjen e personit të autorizuar nga DPMB për ta bërë këtë 
punë në mënyrë që kur paketimi të hapet mjeti mbyllës do të dëmtohet dhe se i njëjti 
nuk do të mund të përdoret prapë. 
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Neni 16 
Marrja e mostrës për një sasi të farës 

 
Mostra e farërave për qëllime të ekzaminimit zyrtar do të merret, në pajtim me 
kriteriumet e parapara në aktet nënligjore mbi Tregtimin me Farëra në Kosovë. 
 

Neni 17 
Testimi i farës 

 
1. Testimi i mostrave do të bëhet nga subjekti i autorizuar, në mënyrë që të 

përcaktohet se cilësia e farës a i plotëson standardet e parapara për një lloj të 
posaçëm ose kategori të farës sipas akteve nënligjore.  

2. Testet do të bëhen në pajtim me metodat e parapara nga Shoqata Ndërkombëtare 
për Testimin e Farës.  

3. Një kopje e raportit mbi testimin e farës për mostër të testuar do t’i vihet në 
dispozicion përpunuesit të farës si dhe Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen 
e Bimëve të MBPZHR.  

4. Në rast se pas analizimit të rezultateve konstatohet se sasia e caktuar e farës nuk i 
plotëson standardet mbi cilësinë e farës, të parapara për një lloj apo kategori të 
caktuar të farës sikundër që është definuar në aktet nënligjore për tregtim më 
Farëra në Kosovë; MBPZHR mund të japë leje që ajo sasi e farës të merret përsëri 
për mostër dhe të ritestohet.  

5. Mbetja e mostrës pas testit përkatës të farës, do të përdoret për të mbjellë nëpër 
ngastra pas kontrollit.  

 
Neni 18 

Shënimet të cilat duhet të mbahen nga prodhuesit e farës, shitësit e farës, 
paketuesit e farës dhe përpunuesit e farës 

 
1. Vetëm personat e regjistruar në pajtim me aktet nënligjore do të janë të lejuar për 

të prodhuar, paketuar, ripaketuar, përpunuar dhe tregtuar farëra në Kosovë.  
2. Personi i cili regjistrohet si prodhues i farës, shitës i farës, paketues i farës ose 

përpunues i farës do të mbajë shënime adekuate dhe në mënyrë të rregullt lidhur 
me transaksionet e tij me farërat si dhe me trajtimin e tyre, testimin dhe 
operacionet e tjera të ndërmarra nga ai person ose në emër të tij lidhur me çfarëdo 
lloj fare; kurse vazhdimi i regjistrimit të tij do të kushtëzohet me dhënien-
prezantimin e një informate të tillë DPMB, në rast se ai kërkon një gjë të tillë; duke 
i lejuar në çfarëdo kohe të arsyeshme një zyrtari ose ekipi të tij të bëjë inspektimin 
dhe të marrë kopjet e çfarëdo shënimesh të tilla dhe të bëjë inspektimin e pasurisë, 
makinave, pajimeve dhe objekteve të tjera me të cilat zhvillon veprimtarinë për të 
cilën është regjistruar.  
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IV. KONTROLLIMI I FARËS SË IMPORTUAR DHE PATATEVE PËR FARË 
 

Neni 19 
Farërat të cilat lejohen të importohen në Kosovë 

 
1. Farërat e një varieteti të cilat janë përfshirë në Listën e Farërave të Kosovës do të 

lejohen të importohen dhe të tregtohen në Kosovë. Importimi i farërave të një 
varieteti i cili nuk është i përfshirë në Listën e Farërave të Kosovës nuk do të 
lejohet.  

2. Farërat të cilat janë prodhuar dhe paketuar në një vend jashtë Kosovës, të 
certifikuara nga një skemë relevante e Farërave të Organizatës për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) dhe të cilat i kanë plotësuar normat dhe 
standardet e BE sa i përket cilësisë fizike të farës do të lejohen të importohen në 
Kosovë. Standardet të cilat duhet të plotësohen gjatë importimit të farës do të 
përcaktohen me akt nënligjor, të shpallura nga Qeveria, me rekomandimin e 
Ministrit.  

3. Farërat duhet të jenë të vendosura në paketime të mbyllura, të etiketuara me 
etiketat e OECD, në pajtim me kategorinë e farës dhe mbi etiketë duhet të shënohet 
“Standardet dhe Rregullat e UE”.  

4. Të gjitha kontingjentet e ndara të farës në kuadër të një dërgese të farërave duhet të 
disponojnë me: 
a) Certifikatën e OECD-së mbi sasinë e Farës. 
b) Një Certifikatë Ndërkombëtare me ngjyrë për sasinë e Farës të lëshuar sipas 

Rregullave të Shoqatës Ndërkombëtare mbi Testimin e Farës (ISTA). 
c) Certifikatën Fitosanitare të lëshuar nga autoriteti për shëndetin e Bimëve, në 

vendin e origjinës së farërave, duke konfirmuar se farërat i kanë plotësuar 
kriteriumet mbi shëndetin e Bimëve në Kosovë. 

5. Farërat e përdorura ose të cilat do të përdoren për hulumtime dhe eksperimente dhe 
farërat e përdorura ose të cilat do të përdoren me qëllim të seleksionimit do të 
lejohet të importohen, me kusht që më parë t’i dërgohet një njoftim me shkrim 
Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve të MBPZHR. MBPZHR 
mund të aplikoj restrikcione lidhur me sasinë e farërave të cilat lejohet të 
importohen në raste të veçanta. 

 
Neni 20 

Patatet për farë që lejohet të importohet në Kosovë 
 
1. Patatet për farë të një varieteti i cili është i përfshirë në Listën e Farërave të 

Kosovës do të lejohet të importohet dhe tregtohet në Kosovë. Importimi i patateve 
për farë të një varieteti që nuk është i përfshirë në Listën e Farërave të Kosovës 
nuk do të lejohet.  

2. Standardet të cilat duhet t’i plotësojë patatja e importuar për farë e do të përcaktohen 
me akt nënligjor, të shpallura nga Qeveria, me rekomandimin e Ministrit.  

3. Të gjitha dërgesat me patate për farë do të jenë në kontejner të mbyllur të 
etiketuara me etiketa adekuate, të shoqëruara me informacione që i plotësojnë 
kriteret e përcaktuara me aktet nënligjore.  
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4. Departamenti mund të vendosë për lejimin e importimit të patates së certifikuar për 
farë nga një vend i cili bën pjesë në Skemën Ndërkombëtare për Certifikim të 
Patateve për farë, nën shenjën e Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara 
për Europë (UN/ECE), me kusht që patatja për farë ka plotësuar standardet mbi 
cilësinë, të përcaktuara nga BE në çdo aspekt.  

5. Patatja për farë e përdorur ose që do të përdoret gjatë procesit të seleksionimit do 
të lejohet të importohet me kusht që më parë i është dërguar një njoftim me shkrim 
Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve të MBPZHR. MBPZHR 
mund të aplikojë restrikcione në sasinë e patateve për farë që do të importohen.  

 
Neni 21 

Inspektimi i dërgesave me farë dhe patateve për farë ne vendkalimet 
kufitare në Kosovë 

 
1. Zyrtarët Qeveritar në vendkalimet kufitare në Kosovë do të bëjnë inspektimin e 

dokumentacionit i cili i shoqëron të gjitha dërgesat me farë dhe patateve për farë. 
2. Pasi që është konfirmuar se dërgesa përmban farë ose patate për farë Zyrtarët 

Qeveritar do t’ia pasojnë dokumentacionin Inspektorëve të Farës dhe Fitosanitar të 
cilët do të kontrollojnë dokumentacionin për tu siguruar se i plotësojnë standardet e 
përcaktuara me aktet nënligjore.  

3. Një dërgesë me farë ose e patateve për farë e cila shoqërohet me një 
dokumentacion adekuat, do të lejohet në destinacionin final në Kosovë me kusht 
që Inspektorët e Farës dhe Fitosanitar të konstatojnë se plotësohen standardet për të 
gjitha sasitë që e përbëjnë atë dërgesë.  

4. Një dërgesë me farë ose e patateve për farë e cila nuk shoqërohet me 
dokumentacion të nevojshëm ose që është konstatuar se nuk i plotëson standardet e 
përcaktuara mbi cilësinë do të refuzohet që të hyjë në Kosovë.  

 
Neni 22 

Inspektimi i dërgesave të farës dhe të patateve për farë në destinacionin 
final në Kosovë 

 
1. Pas arritjes në destinacionin final, dërgesa e farërave do të zbarkohet dhe do të 

ndahet në kontigjente të farës dhe do të kontrollohet për tu siguruar se ajo i 
plotëson standardet e përcaktuara me aktet nënligjore.  

2. Çdo paketim i çdo sasie individuale të sasisë së farës do të inspektohet nga një 
zyrtarë i Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve, të MBPZHR në 
mënyrë që të konfirmohet se paketimet me farëra janë të mbyllura në mënyrë të 
rregullt dhe janë në pajtim me aktet nënligjore përkatëse.  

3. Paketimet të cilat janë dëmtuar gjatë transportit dhe paketimet të cilat nuk janë 
etiketuar në mënyrë të rregullt, ato të cilat nuk janë mbyllur si dhe çdo paketim ku 
është konstatuar se ka referencë të ndryshme mbi sasinë, nga numri përkatës i 
referencës do të tërhiqen nga qarkullimi dhe nuk do të lejohet të tregtohen në 
Kosovë.  

4. Pas arritjes në destinacionin final, dërgesa e patateve për farë do të zbarkohet dhe 
do të ndahet në kontigjente individuale do të kontrollohen për tu siguruar se ato i 
plotësojnë standardet e parapara me aktet nënligjore.  
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5. Çdo paketim me patate për farë do të inspektohet nga një person zyrtarë i 
Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve, të MBPZHR, për të 
konfirmuar se paketimet janë të mbyllura në mënyrë të rregullt dhe të etiketuara 
dhe se numrat e etiketave plotësisht iu përgjigjen numrave të etiketave të 
vendosura në Certifikatën mbi inspektimin e patateve për farë.  

6. Paketimet e patates për farë në të cilat konstatohet se kanë një numër për 
identifikim të prodhuesit të ndryshëm nga numri i cili është vendosur në certifikatë 
do të tërhiqen dhe nuk do tu lejohet shitja në Kosovë.  

7. Në rastin e ndonjë sasie të farës e cila duhet të shumohet në Kosovë me qëllim të 
prodhimit të mëtejshëm të farës, personi zyrtarë nga Departamenti për Prodhimin 
dhe Mbrojtjen e Bimëve të MBPZHR do të marrë një mostër reprezentative të 
sasisë së farës dhe do ta dërgojë atë në subjektin e autorizuar, për të parë rezultatet 
në ngastra pas kontrollit.  

8. Në rastin kur në një sasi të farës ose një sasi të patateve për farë ekziston dyshimi 
lidhur me cilësinë e farës ose të patateve për farë, si rezultat i inspektimit në 
destinacionin final, personi zyrtarë i Departamentit për Prodhimin dhe Mbrojtjen e 
Bimëve të MBPZHR do të marrë një mostër reprezentative të një sasie të farës ose 
të patateve për farë dhe do të dërgojë atë subjektit të autorizuar për testim.  

9. Kontigjenti i farës ose i patateve për farë për të cilën është konstatuar se nuk i 
plotëson standardet mbi kualitetin të përcaktuara në aktet nënligjore, nuk do të 
lejohet të tregtohet në Kosovë dhe nga importuesi i farës do të kërkohet që të 
paguajë për shpenzimet e farës ose të sasisë së patateve për farë për tu kthyer në 
vendin prej nga kanë ardhur.  

 
Neni 23 

Eksporti i farërave dhe patateve për farë nga Kosova 
 
1. Dërgesat e farërave dhe patateve për farë të eksportuara nga Kosova do të 

certifikohen nga Departamenti për Prodhimin dhe Mbrojtjen e Bimëve të 
MBPZHR.  

2. Sasitë individuale të farës dhe sasitë individuale të patateve për farë do të 
certifikohen në pajtim me aktet nënligjore.  

 
Neni 24 

Ndëshkimet 
 
1. Personi fizik apo juridik i cili prodhon, paketon, ripaketon, përpunon apo tregton 

farëra në Kosovë e nuk është i regjistruar në pajtim me këtë ligj, do të dënohet me 
gjobë gjerë në 15.000€ për shkeljen e parë e gjerë në 50.000€ për shkeljet pasuese.  

2. Përveç dënimeve që mund të zbatohen sipas këtij ligji, gjyqi mund të dënoj një 
person fizik apo juridik të regjistruar ose që lejohet dhe duhet të regjistrohet sipas 
këtij ligji me gjobë gjerë në 50.000€ për shkelje të procedurave dhe standardeve të 
caktuara në këtë Ligj ose aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me këtë Ligj. 

3. Përveç dënimeve që mund të zbatohen sipas këtij ligji, gjyqi mund të dënoj një 
person fizik apo juridik të pa regjistruar ose që nuk lejohet të regjistrohet sipas 
këtij Ligji me gjobë gjerë në 15.000€ për mosrespektimin apo shkelje të 
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procedurave dhe standardeve të caktuara në këtë Ligj ose akteve nënligjore të 
nxjerra në përputhje me këtë Ligj. 

 
V. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 25 

Të hyrat e krijuara nga taksat 
 
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. 
 

Neni 26 
Hyrja në fuqi e këtij Ligji 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit të tij nga Kuvendi i Kosovës, nënshkrimi i Kryetarit 
të Kuvendit dhe shpalljes të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2003/10 
15.04.2003 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË: VITI I / NR.8 / 15 DHJETOR 2006 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të rregullimit ligjor të vendosjes në treg të substancave aktive, autorizimin e 
produkteve për mbrojtjen e bimëve si dhe qarkullimin dhe përdorimin e tyre, 
 
Miraton 
 

LIGJ I PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij Ligji është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi i 

substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, autorizimi, qarkullimi, 
përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkte bimore, mbajtjen e regjistrit dhe regjistrin 
e personave fizik dhe juridik të përfshira për vendosjen në treg dhe përdorimin e 
produkteve për mbrojtjen e bimëve, kërkesat teknike për pajisjet që përdorën për 
aplikim dhe elementëve të tyre, përgjegjësitë e autoritetit kompetent për zbatimin e 
këtij ligji dhe monitorimin e tij.  

2. Ky Ligj rregullon klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e produkteve për 
mbrojtjen e bimëve në pajtueshmëri me Direktivat e Komisionit Evropian.  

3. Ky Ligj rregullon mbetjet e substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e 
bimëve, mbeturinat e paketimit të tyre dhe mënyra e emetimit në mjedis.  



 
Ligji Nr. 03/L-042 i produkteve për mbrojtjen e bimëve 

 1137 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Termet dhe shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë domethënie: 
“Produktet për mbrojtjen e bimëve” PMB nënkupton format e përgatitura 
përfundimtare të substancave aktive dhe preparateve të cilat përdoren për: 

- mbrojtjen e bimëve apo prodhimeve bimore nga organizmat e dëmshëm ose që 
e parandalojnë aktivitetin e organizmave të tillë;  

- nevoja të konservimit të produkteve bimore;  
- shkatërrimin e bimëve të padëshiruara, pjesëve të bimëve, dhe kontrollimin 

apo shmangien e rritjes së bimëve të padëshiruara.  
“Mbetjet e substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve” nënkupton 
një apo më tepër substanca aktive të pranishme në bimë apo në produktet me origjinë 
bimore, në produktet ushqimore të kafshëve, në tokë, apo kudo tjetër në mjedis, që 
vijnë si rezultat i përdorimit të PMB, duke përfshirë edhe metabolizmin e tyre ose 
produktet që janë rezultat i degradimit apo i reaksionit të tyre; 
 “Preparatet” nënkupton përzierjet ose tretësirat e përbëra nga një apo më tepër 
substanca aktive; 
“Substancat” nënkupton elementet kimike dhe lëndët përbërëse të tyre, të lira në 
natyrë apo të përfituara artificialisht, duke përfshirë edhe ndotjet si rezultat i procesit të 
fabrikimit; 
“Substancat aktive” nënkupton substancat ose mikro-organizmat që përfshijnë 
viruset, që në përgjithësi apo në mënyrë specifike, aktiviteti i tyre rezulton në luftimin e 
organizmave të dëmshëm, bimëve të padëshiruara, dhe pjesëve të bimëve; 
“Lista e substancave aktive” nënkupton listën në të cilën përfshihen substancat aktive 
të autorizuara për përdorim ose të PMB që përdoren edhe në vendet anëtare të BE-së si 
dhe kushtet që zbatohen për përdorimin e substancave të tilla; 
“Bimët” nënkupton bimët e gjalla dhe pjesët e gjalla të bimëve, duke përfshirë pemët e 
freskëta dhe farërat; 
“Prodhimet bimore” nënkupton produktet në gjendje të papërpunuar, apo ato 
produkte që kanë kaluar vetëm nëpër përgatitjet e thjeshta siç është bluarja, tharja, ose 
shtypja; 
“Organizmat e dëmshëm” nënkupton organizmat dëmtues të bimëve apo produkteve 
bimore me prejardhje shtazore apo bimore duke përfshirë viruset, bakteret, fitoplazmat 
dhe patogjenë të tjerë; 
“Kafshët” nënkupton kafshët që u takojnë llojeve, të cilat zakonisht mbahen nën 
përkujdesjen e njeriut; 
“Mjedis” nënkupton ujin, ajrin, tokën, llojet e egra të florës dhe faunës dhe raportin 
reciprok në mes tyre; 
“Vendosja në treg” nënkupton furnizimin e tregut me produkte për mbrojtjen e 
bimëve; 
“Autorizimi i PMB” nënkupton procesin e caktuar me të cilin autoriteti kompetent i 
Ministrisë autorizon, të shoqëruar me certifikatë të regjistrimit që i dorëzohet 
prodhuesit, për vendosjen në treg, qarkullimin apo përdorimin e PMB brenda territorit 
të Kosovës; 
“Praktikat e mira bujqësore” nënkupton zbatimin e aktiviteteve bujqësore apo 
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menaxhimin e mirë të tokës bujqësore dhe materialit reproduktiv, duke e marrë në 
konsideratë metodat e shfrytëzimit të pasurisë natyrore dhe zonave bujqësore. Këto 
praktika përfshijnë kombinimin optimal të masave agro-teknike në atë mënyrë që të 
mbrohet pjelloria e tokës bujqësore, shmangia e ndotjes së mjedisit nga përdorimi i 
plehrave artificiale-minerale, organikë dhe PMB, si dhe prodhimi i produkteve bimore, 
me qëllim që të përdoren si artikuj ushqimor, duke përmbajtur sasi më të ulët të 
mundshme të mbetjeve të PMB; 
“Kontrolli i integruar” nënkupton kombinimin optimal të masave biologjike, bio-
teknologjike dhe kimike, për kultivimin e bimëve, përmes të cilave përdorimi i 
produkteve kimike për mbrojtjen e bimëve është i kufizuar në minimumin e nevojshëm 
për të luftuar popullatën e dëmtuesve në nivele, ku dëmtimi ose humbja e prodhimit 
nga këta organizma nuk është ekonomikisht i pranueshëm; 
“Pajisja për aplikimin të PMB” nënkupton mekanizimin, pajisjet për aplikimin e 
PMB duke përfshirë edhe pjesët e tyre përbërëse. 
“Testimet” nënkupton hulumtimet që përfshinë shpërndarjen e PMB-ve në mjedis, që 
mund të zbatohet me leje nga Ministria për qëllime kërkimore apo hulumtuese; 
“Etiketa” nënkupton përmbajtjen e shkruar ose të shtypur në paketim, që e shoqëron 
PMB apo preparatin; 
“Udhëzim i përdorimit” nënkupton dokumentin në formë të shkruar për mënyrën e 
përdorimit, i cili e shoqëron PMB me rastin e vendosjes në treg; 
“Paketimi” nënkupton fabrikimin final të një PMB, që është i destinuar për përdorim 
nga shfrytëzuesi; 
“Klasifikimi” nënkupton ndarjen e helmeve në bazë të rrezikshmërisë që paraqesin 
ato; 
“ADI” Accetable daily intake nënkupton sasinë e pesticidit që mund të konsumojë një 
individ gjatë tërë jetës me nji siguri praktike pa efekte të dëmshme në shëndet; 
“Shenja T+” nënkupton PMB që klasifikohet në grupin i cili është shumë helmues për 
organizmat e gjalla dhe që shkakton vdekjen. 
“Shenja T” nënkupton PMB që klasifikohet në grupin i cili është helmues për 
organizmat e gjalla dhe që shkakton vdekjen. 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 
“Autoriteti kompetent” nënkupton njësinë organizative brenda Ministrisë e cila do të 
merret me çështjet lidhur me produktet për mbrojtjen e bimëve; 
“Organ kompetent” nënkupton Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve; 
“Komisioni” nënkupton grupin e ekspertëve të cilët në bashkëpunim me autoritetin 
kompetent autorizojnë vendosjen në treg dhe përdorimin e PMB-ve; 
“Ministritë përkatëse” nënkupton Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministritë tjera relevante të ndërlidhura me produktet për mbrojtjen e bimëve; 
“Regjistër” nënkupton listën e PMB-ve të lejuara për qarkullim dhe përdorim në 
Kosovë. 
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KREU II 
VENDOSJA NË TREG DHE PERDORIMI I PRODUKTEVE 

PËR MBROJTJEN E BIMËVE 
 

Neni 3 
 
1. Nuk mund të vendosen në treg apo të përdoren në territorin e Kosovës, PMB që 

nuk janë të autorizuara ose nuk është lëshuar certifikata e regjistrimit në pajtim me 
këtë ligj.  

2. Prodhimi, ruajtja, dhe vendosja në treg e një PMB të pa autorizuar nuk do të 
ndalohet, nëse është vlerësuar që mund të përdoret në ndonjë vend tjetër anëtar i 
BE-së, i cili vend ka bërë vlerësimin në lidhje me autorizimin e tij.  

3. Nuk është i nevojshëm autorizimi i PMB nga autoritetet kompetente për te kryer 
ndonjë test për qëllime hulumtuese apo kërkimore, që nuk përfshinë lejimin e tij të 
pa autorizuar në mjedis.  

 
Neni 4 

 
1. Një PMB mund të vendoset në treg nëse është i autorizuar nga autoriteti kompetent 

i Ministrisë, dhe nëse është klasifikuar, ambalazhuar, etiketuar, dhe është 
shoqëruar me një etiketë dhe me udhëzimin e përdorimit në formë të shkruar në 
gjuhën zyrtare, në pajtim me këtë ligj.  

2. PMB si një substancë aktive mund të vendosët në treg, nëse është i autorizuar nga 
autoriteti kompetent i Ministrisë, kur është klasifikuar, ambalazhuar, etiketuar, dhe 
është i shoqëruar me etiketë dhe me udhëzimin e përdorimit i shkruar në gjuhën 
zyrtare, në pajtim me këtë ligj.  

3. PMB nuk mund të vendosen në treg nëse afati i përdorimit të tij ka skaduar.  
4. Ministria me akt nënligjor rregullon klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin, dhe 

shoqërimin e PMB me udhëzimet e përdorimit në pajtim me këtë ligj.  
 

Neni 5 
Kushtet për vendosjen në treg të PMB 

 
1. Personat, fizik dhe juridik për veç kushteve të përgjithshme, duhet të plotësojnë 

edhe kushtet e veçanta për objektet, lokalet, pajisjet dhe personelin, duke 
përcaktuar edhe numrin e regjistrimit për hyrje në regjistrin e subjekteve që mund 
ti vendosin ne treg PMB.  

2. Personat fizik dhe juridik sipas paragrafit 1 të këtij neni janë të obliguar të kenë një 
person përgjegjës për punë me PMB dhe vendosjen në treg te tyre, i cili është 
përgjegjës për njoftimin, dhënien e këshillave, mbajtjen e shënimeve dhe shitjen e 
PMB.  

3. Personat fizik dhe juridik përgjegjës nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të kenë 
përgatitje profesionale superiore në lëmin e bujqësisë dhe trajnime profesionale.  

4. Regjistri i përcaktuar për personat fizik dhe juridik nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
neni mbahet nga autoriteti kompetent në të cilin përfshihen të dhënat: emri dhe 
mbiemri i personit përgjegjës adresa, nënshkrimi si dhe emri dhe mbiemri i 
personit juridik.  
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5. Ministria me akt nënligjor e rregullon çështjen e përcaktimit të kushteve që duhet 
plotësuar sa i përket objekteve dhe pajisjeve për vendosjen në treg të PMB në 
pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 6 

Mbajtja e shënimeve dhe komunikimi i të dhënave 
 
1. Personat fizik dhe juridik të përfshirë për vendosjen në treg të PMB, duhet të 

mbajnë shënime për sasinë e furnizimit, të vendosura në treg, të deponuara, dhe 
PMB të shitura. Këto të dhëna i dërgohen organit kompetent të Ministrisë më së 
largu deri më 10 mars të vitit vijues.  

2. Personat fizik dhe juridik sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet që të mbajnë 
shënime edhe për përdorimin dhe ato dërgohen autoritetit kompetent sipas 
paragrafit 1 të këtij neni.  

3. Personat fizik dhe juridik të përfshirë për vendosje në treg të PMB të autorizuara 
dhe të klasifikuara si të rrezikshme, të shënuar me shenjën T dhe T+, janë të 
obliguar të mbajnë shënime sipas nën-paragrafit 1 të këtij neni si dhe shënime 
lidhur me:  
3.1. emri i produktit qëllimi dhe afati i përdorimit;  
3.2. data e shitjes;  
3.3. sasia e shitur;  
3.4. emri i personit juridik, numri personal, numri i regjistrimit dhe adresa;  
3.5. emri i personit fizik, numri personal dhe adresa;  
3.6. nënshkrimi i dorëzuesit dhe pranuesit.  

4. Personat, fizik dhe juridik të përfshira për vendosjen në treg të PMB, sipas 
paragrafit 3 të këtij neni, i ruajnë shënimet deri në pesë vite, me mundësi të 
rishikimit në bazë të kërkesave të autoritetit kompetent.  

5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me akt nënligjor e 
rregullon çështjen e përcaktimit të mbajtjes së të dhënave në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 7 

Shitja e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve 
 
1. PMB duhet të vendosen në treg sipas klasifikimit, ambalazhimit, dhe qëllimit të 

përdorimit:  
1.1. vetëm në shitore të specializuar për shitjen e tyre;  
1.2. në shitore lulesh që nuk ka mallra ushqimorë.  

2. PMB të autorizuara, nga paragrafi 1 pika 1.1 e këtij neni, mund të shesin vetëm 
përdoruesi i cili ka certifikatë të vlefshme që plotëson kushtet sa i përket 
përgjegjësive profesionale sipas nenit 9 paragrafi 1 të këtij ligji.  

3. Ministria me akt nënligjor e rregullon çështjen e përcaktimit të pikave të shitjes, në 
pajtim me këtë Ligj.  
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Neni 8 
Qëllimi i përdorimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve 

 
1. PMB duhet përdorur në mënyrë të duhur dhe konform me udhëzimet për përdorim 

dhe shënimet në etiketë, duke përfshirë përgatitjen e koncentrimit, siç është 
përshkruar në udhëzimin e përdorimit të tyre. Ato duhet të përdorën duke 
respektuar parimet e praktikave të mira bujqësore, të mbrojtjes bimore të integruar, 
mbrojtjen e mjedisit dhe organizmave që nuk janë synuar.  

2. Përdoruesit e PMB, të cilët kanë për synim mbrojtjen e shëndetit të bimëve, duhet 
të mbajnë shënime për përdorimin e tyre.  

3. Këshilla, rekomandime dhe reklamime, bëhen vetëm për PMB e autorizuara, sipas 
qëllimeve të specifikuara në autorizim dhe udhëzimet e përdorimit, sipas paragrafit 
1 të këtij neni.  

4. Ministria me akt nënligjor e rregullon, mënyrën përdorimit të produkteve për 
mbrojtjen e bimëve, metodën e mbajtjes së shënimeve, deponimin dhe menaxhimin 
e mbeturinave të tyre, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 9 

Përdoruesit e produkteve për mbrojtjen e bimëve 
 
1. Personat fizik dhe juridik të përfshirë në aktivitete bujqësore dhe prodhuesit e 

bimëve, mund të përdorin PMB vetëm nëse kanë përgatitje profesionale dhe që 
janë të pajisur me mjete përkatëse për përdorim.  

2. Ministria me akt nënligjor e rregullon aftësimin e nevojshëm profesional, metodat 
e përcjelljes së përdorimit dhe vlerësimin e mjeteve për përdorim në pajtueshmëri 
me këtë ligj.  

 
Neni 10 

Mbetjet e PMB në bimë dhe produkte bimore 
 
1. Të gjithë përdoruesit e PMB nuk duhet tejkaluar nivelin maksimal të mbetjeve të 

caktuara të substancave në bimë ose produkte me origjinë bimore.  
2. Nëse nivelet e caktuara të mbetjeve në bimë dhe produkte me origjinë bimore, janë 

tejkaluar me përdorimin e PMB, atëherë këto bime apo produkte me origjinë 
bimore do të asgjësohen.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me akt nënligjor e 
rregullon çështjen e caktimit të niveleve maksimale të mbetjeve në bimë dhe 
produkte me origjinë bimore dhe ndalon përdorimin e tyre që tejkalojnë nivelin 
maksimal të mbetjeve në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 11 

PMB të klasifikuara me shenjën T+ 
 
1. PMB të autorizuar që janë klasifikuar në grupin e helmeve të rrezikshme me 

shenjën T+, nuk lejohet që të vendosen në qarkullim apo në përdorim të 
përgjithshëm, pa autorizim përkatës të lëshuar nga Ministria.  
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2. Vendosja në treg dhe përdorimi i PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni i lejohet 
personave fizik dhe juridik me përgatitje profesionale përkatëse dhe të trajnuar për 
punë me helme të kësaj kategorie.  

3. Ministria, me akt nënligjor e rregullon çështjet lidhur me objektet, pajisjet dhe 
personelin sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 12 

Ndalimi i vendosjes në treg dhe kufizimet për përdorim të PMB 
 
1. Nga aspekti i njohurive shkencore dhe teknike, ekzistojnë arsye për të dyshuar që 

një PMB i autorizuar paraqet rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, atëherë 
ministria me vendim kufizon apo ndalon vendosjen e tij në treg.  

2. Për PMB që vendosja në treg apo përdorimi i tyre është i ndaluar me Direktivat e 
Komisionit Evropian, atëherë Ministria me vendim e ndalon vendosjen në treg dhe 
përdorimin e produkteve të tilla.  

3. Nuk lejohet përdorimi i PMB:  
3.1. nga ajri me anë të aviacionit;  
3.2. që shkaktojnë ndotje të objekteve bujqësore;  
3.3. objekteve të banimit që shfrytëzohen nga njerëzit dhe për kafshët;  
3.4. që shkaktojnë ndotjen e tokës;  
3.5. që shkaktojnë ndotjen e ujërave në vendet afër ngastrave që trajtohen.  

 
KREU III 

PROCEDURAT E AUTORIZIMIT 
 

Neni 13 
Autorizimi 

 
1. Autorizimi i PMB, bëhet nga autoriteti kompetent, në bazë të kërkesës së 

personave fizik dhe juridik të autorizuar të aplikuesit. Kërkesës për autorizim të 
PMB i bashkëngjiten dokumentet për vlerësimin e substancave aktive.  

2. Substancat aktive dhe PMB duhet të vlerësohen nga ekspertë profesional, dhe 
varësisht nga fusha e aktivitetit, ekspertet profesional përcaktohen me vendim nga 
Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.  

3. Për vlerësimin e kushteve të autorizimit, bazuar në substancat aktive, te 
klasifikuara në listë, ose bazuar në vendimet e Komisionit Evropian për të gjitha 
dokumentet, vlejnë të njëjta parime, që rekomandohen nga Ministria, në pajtim me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.  

4. Vlerësimi i kushteve për autorizimin e PMB, bazuar në substancat aktive, që nuk 
janë klasifikuar në listë dhe nuk janë siguruar dokumentet e nevojshme, sipas nenit 
15 paragrafit 1 dhe nenit 16 paragrafi 1 si dhe kushteve të përcaktuara në nenin 23 
paragrafi 2 të këtij ligji.  
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Neni 14 
Aplikimi për autorizim 

 
Aplikimi për autorizim të PMB, bëhet nga prodhuesi, personat fizik apo juridik, që 
veprojnë në emër dhe me autorizim të prodhuesit. 
 

Neni 15 
Dokumentacioni për vlerësim të substancave aktive 

 
1. Kërkesës për vlerësim të substancave aktive duhet bashkangjitur dokumentacionin 

si në vijim:  
1.1. identiteti i substancave aktive;  
1.2. vetit fizike dhe kimike;  
1.3. informacion shtesë për substancat aktive si që janë: përdorimi, mënyra e 

veprimit, deponimi, masat mbrojtëse dhe të ngjashme;  
1.4. metodat analitike;  
1.5. studimet toksikologjike dhe metabolike;  
1.6. të dhëna për mbetjet e substancave aktive në bimë apo produktet bimore, 

artikuj ushqimor dhe bimë foragjere;  
1.7. të dhëna për rrezikshmërinë dhe mënyrën e veprimit të substancave aktive 

gjatë përdorimit të tyre në mjedis;  
1.8. studimet ekotoksikologjike;  
1.9. përmbledhje dhe vlerësim si është përcaktuar në pikën 1.7 dhe 1.8 të këtij 

paragrafi;  
1.10. propozimi dhe shpjegimi i klasifikimit, si dhe shënimet e propozuara në 

pajtim me Direktivat lidhur me klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme;  

1.11. nëse substanca është organike që përmban mikroorganizma apo viruse, 
atëherë jepen të dhënat për mikroorganizmat apo viruset;  

1.12. dokumentacioni për vlerësimin e preparateve bazuar në substanca të tilla;  
1.13. të dhënat për sigurinë gjatë punës;  
1.14. të dhëna të tjera, nëse kërkohet.  

2. Nëse të dhënat sipas paragrafit 1 të këtij neni, mungojnë pjesërisht, ato duhet 
kthyer të bashkangjitura me aplikacion dhe me shpjegim për kompletimin e tyre. 
Dokumentet e tilla vlerësohen kohe pas kohe.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor me akt nënligjor e rregullon përmbajtjen më të detajuar 
të dokumenteve të nevojshme sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 16 

Dokumentacioni për vlerësimin e PMB 
 
1. Kërkesës për autorizim të PMB duhet bashkangjitur dokumentacioni si në vijim:  

1.1. identiteti i substancave aktive;  
1.2. vetitë fizike dhe kimike;  
1.3. të dhëna për përdorimin e preparatit;  
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1.4. metodat analitike;  
1.5. të dhënat për efektshmërinë;  
1.6. studimet toksikologjike;  
1.7. përmbledhje dhe vlerësimi i pikave 1.8 dhe 1.9 të këtij paragrafi;  
1.8. propozimi dhe shpjegimi i klasifikimit, si dhe shënimet e propozuara në 

pajtim me Direktivat lidhur me klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme;  

1.9. të dhënat për sigurinë gjatë punës;  
1.10. etiketimi që përfshinë edhe udhëzimet e përdorimit;  
1.11. të dhëna të tjera, nëse kërkohet.  

2. Kur një PMB përmban substanca aktive të futura në listë, substancat e tilla duhet 
vlerësuar përsëri, duke marrë parasysh kushtet e futjes në të. Nëse shkalla e 
pastërtisë dhe natyra e papastërtive nuk dallojnë dukshëm nga të dhënat e parapara 
në dokumentimin e dorëzuar për përfshirjen e substancës aktive në listë, kërkesës 
për autorizim duhet ti bashkëngjitet informacioni që identifikon substancën aktive.  

3. Nëse të dhënat sipas paragrafit 1 të këtij neni, mungojnë pjesërisht, ato duhet 
kthyer të bashkangjitura me aplikacion dhe me shpjegim për kompletimin e tyre. 
Dokumentet e tilla vlerësohen kohe pas kohe.  

4. Pavarësisht prej dispozitave të nenit 15 të këtij ligji dhe paragrafit 1 të këtij neni, 
njohja e një autorizimi për PMB që është i autorizuar në një vend anëtar të BE-së, 
mund të pranohet me kushte të përcaktuara me vendim nga Ministria.  

 
Neni 17 

Shmangia e ribërjes së testeve në kurrizorë 
 
1. Me rastin e vlerësimit të dokumentacionit për autorizimin e një PMB, pranohen 

testimet e bëra në kafshë nga vendet anëtare të BE-së, me kusht që testet e tilla të 
jenë bërë në pajtim me praktika të mira laboratorike.  

2. Nëse autoriteti kompetent vlerëson që aplikuesi ka dorëzuar kërkesë për autorizimin 
e një PMB, që tanimë është autorizuar nga një aplikues tjetër, atëherë ai duhet ta 
njoftoi aplikuesin për emrin, dhe adresën e përfituesit paraprak të autorizimit.  

 
Neni 18 

Mbrojtja e të dhënave 
 
1. Në rastin e zbatimit të procedurës për autorizimin e një PMB, autoriteti kompetent 

nuk duhet ti përdorë të dhënat e afruara nga aplikuesit e tjerë, si në vijim:  
1.1. të dhënat e dokumentacionit të një substancë aktive, që janë të bashkangjitur 

në aplikacionin për autorizim apo nxjerrje të lejes, vetëm në rastet kur:  
1.1.1. aplikuesi i dytë është pajtuar me aplikuesin e parë apo përfituesin e 

autorizimit që përdorimi mund të bëhet nga të dhëna e tilla, dhe e 
argumenton këtë me dëshmi përkatëse;  

1.1.2. kanë kaluar së paku dhjetë (10) vite, që substanca është futur në 
listë;  

1.1.3. kanë kaluar së paku dhjetë vite, që kur është bërë autorizimi i një 
substance aktive në ndonjërin vend anëtar të BE-së;  
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1.1.4. kanë kaluar së paku pesë vite të autorizimit të parë të substancës 
aktive, përveç nëse periudha pesë vjeçare kalon para periudhës 
dhjetë (10) vjeçare, e paraparë në pikën 1.1.2. të këtij nën-paragrafi 
dhe 1.1.3. të paragrafit 1 të këtij neni. Kjo zbatohet në rastet kur 
ndryshojnë kushtet për futjen e një substance aktive në listë ose për 
zgjatjen e periudhës së autorizimit të substancës aktive.  

2. Mund të përdorën të dhënat e dokumentacionit të një PMB që janë bashkangjitur 
me rastin e aplikimit për autorizim, vetëm në rastet kur:  
2.1. aplikuesi i dytë është pajtuar me aplikuesin e parë apo përfituesin e 

autorizimit që përdorimi mund të bëhet nga të dhëna e tilla, dhe e 
argumenton këtë me dëshmi përkatëse;  

2.2. kanë kaluar dhjetë vite, që kur është bërë autorizimi i një PMB në ndonjërin 
vend anëtar të BE-së që përmban substanca aktive.  

 
Neni 19 

Mbajtja e të dhënave në fshehtësi 
 
1. Autoriteti kompetent, pa cenuar dispozitën e nenit 15 paragrafi 1 pika 1.7 të këtij 

ligji që lejojnë qasjen e lirë në informatat dhe të sigurojnë se informacionet në 
dokumentet e dorëzuara nga aplikuesi për autorizim të PMB, duke përfshirë këtu të 
dhëna për aktivitetin industrial dhe komercial të të njëjtit, do të trajtohet në mënyrë 
të fshehtë, nëse një gjë e tillë kërkohet nga aplikuesi.  

2. Mbajtja në të fshehtë nuk zbatohet për:  
2.1. emrin dhe përmbajtjen e substancave aktive dhe emrin e PMB;  
2.2. emrin e substancave tjera që janë klasifikuar si të rrezikshme, siç janë të 

përcaktuara në Direktivat 67/548/EEC dhe 78/631/EEC;  
2.3. të dhënat fiziko-kimike lidhur me substancat aktive dhe PMB;  
2.4. mënyrën e paraqitjes së të dhënave të substancave aktive ose PMB të 

dëmshme;  
2.5. përmbledhje e rezultateve të testeve për të caktuar efektshmërinë e 

substancës ose PMB, dhe parrezikshmërinë e tyre ndaj njerëzve, kafshëve, 
dhe mjedisit;  

2.6. metodat dhe masat paraprake për të evituar kontaktet fizike, mënyrën e 
deponimit, ruajtjes, transportimin, rrezikun e paraqitjes së zjarrit dhe 
rreziqet e tjera;  

2.7. metodat për përcaktimin e përmbajtjes së substancave aktive, ndotjet dhe 
përbërës të tjerë të substancave aktive dhe mbetjet e PMB;  

2.8. metodat e vendosjes në treg dhe ambalazhimit të PMB;  
2.9. procedurat e dekontaminimit të cilat duhet ndjekur në rast te derdhjes apo 

rrjedhjes aksidentale;  
2.10. ndihma e parë dhe trajtimi mjekësor që duhet ti jepet personit në rast 

lëndimi.  
3. Nëse aplikuesi më pas bën hapjen e informacionit që më parë ishte e fshehtë 

atëherë kërkohet nga ai që ta njoftojë autoritetin kompetent në lidhje me këtë.  
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KREU IV 
AUTORIZIMET 

 
Neni 20 

Autorizimi i PMB 
 
1. Autorizimi për një PMB, i referuar në nenet 23, 24, 25, 26, dhe 27 të këtij ligji, 

duhet të lëshohet nga Ministria në bazë të propozimit nga autoriteti kompetent, 
duke marrë parasysh vlerësimet e bëra të dokumentacionit, siç është përcaktuar në 
nenin 13 te këtij ligji jo më vonë se dymbëdhjetë (12) muaj pas pranimit të 
aplikacionit.  

2. Nëse autoriteti kompetent nuk jep autorizimin apo anulon, atëherë në formë të 
shkruar jepet arsyetim.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, propozimi i autoritetit kompetent, nuk 
duhet të jetë i domosdoshëm për korrigjimet në autorizim të PMB, por bazohet në 
ndryshimet:  
3.1. të cilat nuk kanë efekte të mëdha negative në shëndetin e njeriut dhe të 

kafshëve;  
3.2. emrit komercial;  
3.3. emrit të prodhuesit apo përfaqësuesit;  
3.4. ndryshimi i përbërjes, që nënkupton ndryshime të vogla sipas standardeve 

ndërkombëtare.  
4. Autorizimi i PMB bëhet në emër të prodhuesit apo përfaqësuesit të autorizuar nga 

prodhuesi.  
5. Vendimi për autorizim duhet të përmbajë të dhënat si vijon:  

5.1. emrin me të cilin do të tregtohet PMB;  
5.2. emrin dhe përmbajtjen e substancave aktive dhe substancave tjera të 

rrezikshme në PMB;  
5.3. informata për përdorimin, klasifikimin dhe udhëzimet e përdorimit të PMB-

së;  
5.4. vendi i shitjes;  
5.5. për periudhën e pritjes prej momentit të përdorimit të PMB deri në 

momentin e konsumimit të produkteve të trajtuara dhe  
5.6. nivelet e mbetjeve maksimale të PMB.  

 
Neni 21 

Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e PMB 
 
1. Komisioni duhet të përbehet nga ekspertë në lëmin përkatëse, të caktuar nga 

Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrin e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.  

2. Anëtarët e komisionit nuk duhet të jenë në ndonjë lidhje të ngushtë, nga aspekti i 
interesave të papranueshme, me aplikuesin, personat fizik dhe juridik, të cilët 
prodhojnë apo vendosin në treg PMB.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor me vendim e rregullon përbërjen e Komisionit sipas 
paragrafit 1 të këtij neni.  
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Neni 22 
Kushtet e Autorizimit 

 
1. PMB, mund të autorizohen, nëse një substancë ose substancat aktive të tyre, janë të 

radhitura në listën e substancave të lejuara për përdorim sipas Shtojcës I të 
Direktivës 91/414/EEC dhe në bazë të të dhënave që përfshihen në dosje sipas 
nenit 16 paragrafit 1 të këtij Ligji dhe nëse është në pajtim me kushtet e parapara 
në paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni.  

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, PMB mund të autorizohen duke u 
bazuar në dosjen e dokumenteve të parapara në nenin 15 paragrafi 1 dhe nenin 16 
paragrafi 1 të këtij Ligji.  

3. Substanca aktive ose substancat aktive të PMB sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni 
që janë në procedurë për futjen në listë, duhet të merren parasysh edhe kërkesa si 
vijon:  
1.1. nëse vepron në mënyrë efektive;  
1.2. nuk ka ndonjë efekt të paparashikueshëm me rastin e kultivimit të bimëve 

apo në produkte bimore;  
1.3. nuk shkakton dhimbje të panevojshme dhe vuajtje për kurrizorët dhe kafshët 

tjera të synuara;  
1.4. nuk ka ndonjë efekt të dëmshëm të drejtpërdrejtë apo anësor në shëndetin e 

njeriut dhe të kafshëve;  
1.5. nuk ka ndonjë efekt negativ në mjedis, në veçanti në ndotjen e ujit, duke 

përfshirë ujin e pijshëm dhe ujërat nëntokësore, si dhe organizmat që nuk 
janë synuar.  

4. Sasia e substancave aktive, ndotësve toksikologjik dhe ekotoksikologjik mund të 
caktohen me metoda të pranuara dhe të harmonizuara në pajtim me nenin 21 
paragrafi 1 dhe 2 të Direktivës 91/414/EEC.  

5. Mbetjet toksike të substancave që rezultojnë nga përdorim i një PMB të autorizuar 
që kanë efekt në shëndetin e njeriut, kafshëve, dhe në mjedis, mund të caktohen 
nëpërmes analizave të duhura.  

6. Dokumentet sipas nenit 15 paragrafit 1 dhe nenit 16 paragrafit 1 të këtij ligji që 
janë bashkangjitur në kërkesën për autorizim, duhet të vlerësohet duke u bazuar në 
të dhënat ë testimeve dhe analizave.  

7. Testet dhe analizat e bëra në kushte të prodhimit bujqësor, për mbrojtjen e bimëve 
dhe ndikimit në mjedis, që janë të krahasueshme me kushtet e Kosovës, janë të 
pranueshme me rastin e autorizimit të një PMB. Testet dhe analizat për caktimin e 
efikasitetit të PMB, duhet të bëhen nga institutet referente të cilat plotësojnë 
kushtet për zbatimin e praktikave të mira laboratorike.  

8. PMB e parapara për përdorim në bujqësi, mund të autorizohen edhe për përdorim 
në sipërfaqe jobujqësore, nëse plotësohen kushtet e cekura në paragrafin 3 pikat 
3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4 të këtij neni.  

9. Ministria me akt nënligjor e rregullon testimet e PMB, analizat e tyre dhe zbatimin 
e praktikave të mira laboratorike.  
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Neni 23 
Vlefshmëria dhe kohëzgjatja e autorizimit për PMB 

 
1. Ministria në bazë të propozimit të Komisionit mund të jap autorizim për një PMB 

në afat kohor më së shumti deri dhjetë (10) vite për përdorim të tij.  
2. Autorizimi mund të zgjatet një apo më shumë herë dhe secilën herë afati kohor për 

vendosjen e tij në treg është deri dhjetë (10) vite. Kërkesa për zgjatjen e 
autorizimit, duhet paraqitur nga përfituesi paraprak i autorizimit, autoriteteve 
kompetente të Ministrisë së paku dymbëdhjetë (12) muaj para afatit të skadimit të 
autorizimit paraprak.  

3. Në rastet e ndryshimit të të dhënave paraprake për një PMB të autorizuar më parë 
ose që priten të ndryshohen, atëherë përfituesi i autorizimit kërkon nga Autoriteti 
kompetent që i tërë dokumentacioni për vlerësimin e PMB apo pjesa e 
dokumentacionit paraprak me të cilin është autorizuar, duhet të vlerësohet për 
vazhdimin e autorizimit.  

4. Një PMB i autorizuar, mund të rivlerësohet në çfarëdo kohe nëse mendohet që 
kërkesat e parashtruara në nenit 22 paragrafi 3 pika 3.1 deri 3.4 të këtij ligji, nuk 
janë plotësuar. Në rast të rivlerësimit të dhëna shtesë dhe dokumentacioni i PMB, i 
ofrohet autoritetit kompetent nga përfituesi i autorizimit, personat juridik apo fizik 
të autorizuar, të cilit i është dhënë e drejta e vendosjes në treg dhe përdorimi i 
vazhduar i PMB.  

 
Neni 24 

Autorizimi i përkohshëm 
 
1. Nëse një PMB përmban substancë aktive të re, për të cilën aplikuesi paraqet 

kërkesën për autorizim me dokumentet e parashtruara në nenin 15 paragrafi 1 dhe 
nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji, Ministria lëshon autorizim të përkohshëm, deri tri 
vite për përdorim të tij, nëse vërtetohet që i njëjti produkt është lejuar për përdorim 
nga vendet anëtare të BE-së dhe që i plotëson kushtet e parashtruara në nenin 22 
paragrafi 3 pikat 3.1 deri 3.4 të këtij ligji.  

2. Me rastin e paraqitjes së kërkesës për autorizim të përkohshëm, siç referohet në 
paragrafin 1 të këtij neni, në kërkesë duhet të specifikohet niveli maksimal i 
mbetjeve.  

3. Bazuar në vendimet e Komisionit Evropian, për zgjatjen e kufizimit kohor të 
specifikuar në paragrafin 1 të këtij neni, Ministria mund ta zgjatë autorizimin e 
përkohshëm të PMB.  

 
Neni 25 

Ndryshimet e autorizimeve 
 
1. Në bazë të kërkesës së përfituesit të autorizimit, ose kërkesës së autoritetit 

kompetent të Ministrisë, autorizimi mund të ndryshohet.  
2. Në bazë të propozimit të përfituesit të autorizimit, autorizimi mund të ndryshohet, 

nëse PMB është i të njëjtit prodhues me një emër tregtues tjetër në ndonjërin vend 
anëtar të BE-së dhe nëse ai është identik me PMB e autorizuar në Kosovë.  
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3. Autoriteti kompetent i Ministrisë, mund të kërkojë të dhëna tjera plotësuese dhe 
mostra, në rastet e vlerësimit për ndryshimet e autorizimit.  

 
Neni 26 

Skadimi i autorizimit 
 
1. Autorizimi për vendosjen në treg dhe përdorim të PMB skadon në rastet:  

1.1. e përfundimit të periudhës për të cilën autorizimi është lëshuar dhe nëse ky 
autorizim nuk është përsëritur me kërkesën tjetër;  

1.2. pezullimit të autorizimit;  
1.3. kur përfituesi i autorizimit e kërkon një gjë të tillë;  
1.4. kur kushtet për autorizim nuk plotësohen;  
1.5. e ndalimit të vendosjes në treg apo përdorimit të një PMB brenda territorit të 

Kosovës sipas nenit 12 të këtij ligji;  
1.6. kur përfituesi i autorizimit nuk dorëzon dokumentacionin e parashtruar në 

nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji, brenda afatit kohor të përcaktuar;  
1.7. kur substanca aktive është hequr nga lista;  
1.8. e anulimit të autorizimit të përkohshëm, nëse substanca aktive e cila është 

subjekt i rasteve të parapara me nenin 24 të këtij ligji dhe që nuk është e 
përfshirë në listë.  

2. Në rastet kur përfituesi i autorizimit, kërkon që PMB nuk do ta vendos në treg 
gjashtë muaj para skadimit të afatit të autorizimit apo që do të përdoret më tutje, ai 
duhet ta informojë autoritetin kompetent, dhe ti bashkëngjitet një shpjegim.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 pikat 1.1 deri 1.8 të këtij neni një PMB mund të 
plasohet në treg për së paku tetëmbëdhjetë (18) muaj në vijim pas skadimit të 
afatit, i mbuluar me autorizim, në mënyrë që të shitet materiali ekzistues.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 1 pikat 1.1 deri 1.4 të këtij neni, Ministria mund të 
vendos, që pas skadimit të afatit, të mbuluar me autorizim, materiali i PMB të tilla 
duhet hequr në pajtim me Ligjin Nr. 02/L-30 për mbeturina.  

5. Në vendimin e pezullimit të autorizimit të PMB, Ministria mund ti japë përfituesit 
të autorizimit një periudhë shtesë për të shitur materialin ekzistues të PMB, apo të 
vendosë për heqjen nga tregu në pajtim me Ligjin Nr.02/L-30 për mbeturina.  

 
Neni 27 

Njohja reciproke e autorizimeve 
 
1. Aplikuesi mund të kërkojë autorizimin për një PMB, i cili përmban një substancë 

aktive apo substanca aktive të përfshirë në listë, bazuar në autorizimin e lëshuar 
nga një vend anëtar i BE-së, po qe se autorizimi i tillë është bërë në pajtim me 
parimet e njëjta për vlerësimin e PMB, sipas nenit 22 paragrafi 7 të këtij ligji. 

2. Aplikacionit duhet bashkangjitur dokumentacionin me shkresë që arsyeton 
krahasimin e kushteve dhe materialin e parashtruar në nenin 16 paragrafi 1 pika 1.4 
të këtij Ligji.  

3. Nëse autoriteti kompetent hedhë poshtë kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
për shkak të pamundësisë së krahasimit sipas nenit 22 paragrafi 7 të këtij Ligji dhe 
gjithashtu për kushtet shtesë në lidhje me përdorimin e PMB, siç është ndjeshmëria 
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specifike në mjedis në disa zona të caktuara dhe mënyra e konsumimit të ushqimit, 
atëherë arsyetimi ipet në formë të shkruar.  

4. Përdorimi i propozuar i PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të ndryshojë 
gjatë procedurës së autorizimit, në mënyrë që të eliminohet joharmonizimi me 
nenin 22 paragrafi 7 të këtij ligji.  

5. Vendimi për autorizimin e PMB bazohet në kushtet, dhe masat e parapara me 
Direktivën 91/414/EEC.  

6. Ministria mund të kufizojë përdorimin e PMB duke u bazuar në mënyrat e 
konsumimit të ushqimit dhe parandalon ekspozimin e konsumatorëve nga 
ushqimet e ndotura të cilët tejkalojnë konsumimin e lejuar ditor - ADI të mbetjeve 
të PMB.  

 
Neni 28 

Informimi për efektet me rrezik potencial që shkaktojnë PMB 
 
1. Përfitues i autorizimit të PMB apo atyre të cilëve u është dhënë e drejta e zgjerimit 

të fushës së aplikimit të një PMB të autorizuar, menjëherë e njoftojnë autoritetin 
kompetent për të gjitha informatat e reja për efektet me potencial të lartë të 
rrezikut, që mund të shkaktojnë PMB, apo mbetjet e tyre që kanë ndikim në 
shëndetin e njeriut, kafshëve, ujërave nëntokësorë dhe mjedis.  

2. Obligimet sipas paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen edhe për përdoruesit e PMB.  
 

KREU V 
REGJISTRI I PMB 

 
Neni 29 

Mbajtja dhe publikimi i regjistrit 
 
1. Bazuar në autorizimet e lëshuara, autoriteti kompetent mbanë regjistër të PMB.  
2. Ministria për çdo vit bënë publike në Gazetën Zyrtare të Kosovës Listën e PMB të 

autorizuara.  
3. Në periudhat e ndryshme kohore, Ministria publikon ndryshimet dhe plotësimet 

sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  
 

Neni 30 
Përmbajtja e regjistrit të PMB të autorizuara 

 
1. Regjistri i PMB përmban këto të dhëna:  

1.1. emrin tregtar të PMB-së;  
1.2. emrat dhe përmbajtësit e të gjitha substancave aktive;  
1.3. emri i prodhuesit dhe përfaqësuesit në Kosovë;  
1.4. klasifikimi sipas grupit të rreziqeve;  
1.5. numri dhe data e autorizimit, dhe afati i skadimit;  
1.6. pikat e shitjes të specifikuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji.  
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Neni 31 
Lista e substancave aktive 

 
1. Substancat aktive që i plotësojnë kushtet e përcaktuara sipas nenit 15 paragrafi 1 

dhe nenit 22 paragrafin 1, 3 pika 3.1 deri 3.5 dhe paragrafin 7 të këtij ligji, duhet 
futur në listë duke marrë parasysh edhe procedurat e përcaktuara nga Komisioni 
Evropian.  

2. PMB me substanca aktive që i plotësojnë kushtet sipas paragrafit 1 të këtij neni 
dhe bazuar në të arriturat shkencore teknike, atëherë ajo futet në Listë në afat 
kohor deri dhjetë (10) vite.  

3. Përfshirja e një substance aktive në listë, ndryshimet e listës, apo heqja nga lista, 
bëhet nga Ministria, duke u bazuar edhe nga të dhënat e paraqitura nga vendet 
anëtare të Komisioni Evropian.  

4. Ministria publikon në Gazetën Zyrtare të Kosovës Listën e substancave aktive për 
çdo vit.  

5. Përjashtim nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, përfshirja e një substance aktive në 
listë, bëhet në se i plotëson kushtet:  
5.1. përcaktimi i sasisë së lejuar të konsumit ditor - ADI për njerëzit;  
5.2. përcaktimi i ekspozimit të pranueshëm për përdoruesit;  
5.3. përcaktimi i veprimit të rrezikshëm, shpërndarjes në mjedis, dhe ndikimi në 

llojet që nuk janë synuar.  
6. Me rastin e përfshirjes në listë për herë të parë substancës aktive, duhet caktuar:  

6.1. shkallën minimale të pastërtisë së substancës aktive;  
6.2. natyrën dhe përmbajtjen maksimale të ndotësve;  
6.3. kufizimet që dalin nga vlerësimi i parametrave të kërkuar sipas nenit 22 

paragrafi 3 të këtij ligji;  
6.4. llojin e preparatit dhe  
6.5. mënyrën e përdorimit.  

7. Në bazë të kërkesës se aplikuesit, përfshirja e një substance aktive në listë mund të 
bëhet një apo disa herë, në kohëzgjatje deri dhjetë (10) vite.  

8. Aplikacioni për të vazhduar autorizimin duhet paraqitur së paku dy vite para 
skadimit të afatit. Nëse periudha kohore e cekur skadon gjatë verifikimit, Ministria 
mund ta zgjasë kohën për përfshirjen në listë të substancës aktive deri në marrjen e 
një vendimi.  

 
Neni 32 

Lejet për hulumtim 
 
1. PMB të përfshira për qëllime kërkimore ose hulumtuese në zona të caktuara 

testuese, lejohen të përdorën me vendim të përcaktuar nga Ministria.  
2. Në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, leja lëshohet nga Ministria sipas procedurës 

administrative, duke u bazuar në vlerësimin dhe propozimin e autoritetit 
kompetent.  

3. Të dhënat e PMB, sasia, zona e testimit dhe kushtet për shfrytëzim, si dhe personat 
fizik dhe juridik të cilët do të kryejnë testimin sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet 
të jenë të regjistruar në një regjistër të veçantë.  
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4. Leja sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet për dy (2) vite. Ajo mund të zgjatet 
edhe për dy (2) vite të tjera me kusht që aplikuesi të parashtroi kërkesë katër (4) 
muaj para skadimit, duke dhënë arsyetim në formë të shkruar.  

5. Nëse autoriteti kompetent vendos që eksperimentet e propozuara, të cilat i 
nënshtrohen kërkesës së dorëzuar për lëshimin e lejes, janë të rrezikshme dhe kanë 
efekte të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe të kafshëve apo kanë ndonjë ndikim 
të mundshëm negativ në mjedis. Ministria mund të ndaloj testimet dhe hulumtimet 
e tilla.  

6. Ministria me vendim të veçantë rregullon kushtet për lëshimin e lejes për testim 
dhe hulumtim.  

 
Neni 33 

Lejet e veçanta 
 
1. Në rastet e paraqitjes së ndonjë rreziku të pa parashikuar që shfaqin organizmat e 

dëmshëm, dhe të cilat nuk mund të luftohen apo nuk mund të kufizohet dëmi i tyre 
me përdorimin e PMB të autorizuar, Ministria me propozimin e autoritet 
komponent mund të lëshoj leje të veçantë për vendosjen në treg apo shfrytëzimin e 
PMB-ve, të pa autorizuar.  

2. Procedura për lëshimin e lejes së veçantë dhe për shfrytëzimin e PMB të pa 
autorizuara, iniciohet me propozim të përdoruesit.  

3. Leja e veçantë lëshohet në afatin kohor njëqindenjëzet (120) ditësh.  
4. Leja e veçantë përmban të dhënat si në vijim:  

4.1. sasinë e PMB që do të përdorët;  
4.2. zonën apo vendin;  
4.3. kushtet për shfrytëzim;  
4.4. kulturën bimore në të cilat përdoret PMB i pa autorizuar dhe  
4.5. të dhënat e shfrytëzuesit.  

5. Leja e veçantë mund të ndryshohet apo të tërhiqet nga organi kompetent, nëse:  
5.1. nuk ka dhënë rezultate të kërkuara;  
5.2. nuk është i nevojshëm përdorimi i tij dhe  
5.3. pasojat që mund të sjellin PMB janë më të mëdha se sa dëmet e shkaktuara 

nga organizmat e dëmshëm.  
 

Neni 34 
Leja e veçantë për përdorim të PMB në sasi të vogla 

 
1. Personat juridik që merren me veprimtari bujqësore apo personat fizik, të 

angazhuar në mënyrë profesionale në prodhimtarinë bujqësore, mund të kërkojnë 
nga organi kompetent, lejen për shfrytëzim në sasi të vogla të PMB të autorizuara.  

2. Organi kompetent lejon shfrytëzim në sasi të vogla të PMB të autorizuara, duke u 
bazuar në kërkesën e parashtruar sipas paragrafit 1 të këtij neni.  
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Neni 35 
Leja për vendosjen në treg të PMB që janë të autorizuara në vendet anëtare të BE 
 
1. PMB, të cilat janë të autorizuar në ndonjërën prej vendeve anëtare të BE-së, mund 

të vendoset në tregun e Kosovës, nëse lëshohet leja nga Ministria.  
2. Leja për vendosjen në treg të PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet për periudhë 

të caktuar nga Ministria, duke u bazuar në nenin 5 paragrafi 1-4 të këtij ligji.  
3. Aplikuesi i kërkesës për leje sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe që ka emër të 

njëjtë, i bashkëngjitet informatat si në vijim: 
3.1. emri dhe adresa e aplikuesit; 
3.2. emri dhe numri i autorizimit të PMB në ndonjërin vend anëtare të BE-së; 
3.3. emri dhe adresa e përfituesit të autorizimit PMB dhe emri i vendit anëtar të 

BE-së që ka lëshuar autorizimin;  
3.4. substanca aktive, formulimi, paketimi, etiketimi;  
3.5. emri i propozuar për vendosje në treg të Kosovës;  
3.6. etiketa e propozuar në gjuhën e përdoruesit në pajtim me Direktivën 

67/548/EEC.  
4. Pa si të jepet leja sipas paragrafit 2 të këtij neni, në etiket duhet të shënohet emri 

dhe adresën e prodhuesit dhe përfaqësuesit të autorizuar për vendosje në tregun e 
Kosovës të PMB.  

5. Autoriteti kompetent mund të kërkoj nga pala që të dorëzoj mostrën e PMB, e cila i 
bashkëngjitet dokumentacionit dhe kërkesës për leje për vendosje në treg si në 
paragrafin 1 të këtij neni.  

6. Pasi të jetë dhënë leja për vendosjen në treg të një PMB të njëjtë, i autorizuar në vendet 
anëtare të BE-së, personi fizik apo juridik mund të bëjë ripaketimin e tij edhe në vend, 
por duhet të pajiset me autorizim dhe leje të veçantë të lëshuar nga Ministria.  

7. Përjashtimisht nga paragrafi 2 i këtij neni, leja për vendosjen në treg e PMB të 
njëjtë që është i autorizuar në vendet anëtare të BE, mund të lëshon gjithashtu duke 
u bazuar në kërkesën e bërë nga personat fizik apo juridik.  

8. Organi kompetent lëshon leje për vendosjen në treg të vetëm një PMB të njëjtë që 
është i autorizuar edhe në vendet anëtare të BE –së, nëse ai është për shfrytëzim 
vetanak.  

9. Kërkesës sipas paragrafit 8 të këtij neni i bashkëngjitet arsyetim, siç është 
përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, dhe dokumentet si në vijim:  
9.1. diploma apo certifikata profesionale e vlefshme për trajnimet e kryera siç 

është e përcaktuar në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji;  
9.2. dëshmitë që PMB është e paraparë për përdorim vetanak dhe nuk vendoset 

në treg nga personi i tretë apo për persona të tretë;  
9.3. sasia e PMB që përdoren në kulturat bimore;  
9.4. procedurat dhe mënyrat e përdorimit;  
9.5. vendi i përdorimit; dhe  
9.6. informacione shtesë nëse kërkohen nga organi kompetent.  

10. Ministria me akt nënligjor rregullon ripaketimin, shfrytëzimin e emrit të propozuar 
tregtar të PMB që vendosen në tregun e Kosovës, si dhe përmbajtjen e 
dokumentacionit dhe kërkesës të PMB të njëjtë që është i autorizuar dhe që 
përdoret në vendet anëtare të BE-së.  
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KREU VI 
SHËRBIMET PROFESIONALE 

 
Neni 36 

Obligimet 
 
1. Obligimet për kryerjen e shërbimeve profesionale nga personat juridik dhe fizik të 

autorizuar nga Ministria, në lëmin e PMB, si dhe pajisjet për aplikim të tyre janë si 
në vijim:  
1.1. kryerja e vazhdueshme e aktivitetit si dhe shërbimeve në pajtim me kërkesat 

sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve tjera nënligjore;  
1.2. kryerja e shërbimeve sipas programit të specifikuar nga organi kompetent i 

Ministrisë.  
2. Nëse ofruesit e shërbimeve profesionale sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk 

sigurojnë shërbime të pranueshme sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore, shfrytëzuesi i shërbimeve mund të kërkoj nga organi kompetent i 
Ministrisë, të vendos për të drejtat e shfrytëzuesit, duke imponuar kryerjen e 
shërbimit.  

3. Ministria me akt nënligjor i rregullon obligimet për kryerjen e shërbimeve 
profesionale nga personat fizik dhe juridik në lëmin e PMB dhe pajisjeve për 
aplikimin e tyre.  

 
Neni 37 

Shërbimet profesionale 
 
Shërbimet profesionale në lëmin e PMB përfshijnë, autorizimin, tregtimin, aplikimin, 
shfrytëzimin e PMB dhe shërbime profesionale në lëmin e pajisjeve për aplikim të tyre. 
 

Neni 38 
Shërbimet profesionale për autorizimin, vendosjen në treg, përdorimin 

dhe pajisjet për aplikim të PMB 
 
1. Shërbimet profesionale në fushën e autorizimit, vendosjes në treg si dhe përdorimit 

të PMB përfshijnë si në vijim: 
1.1. testimet dhe vlerësimi i PMB për procedurën e autorizimit;  
1.2. koordinimi i punës dhe mbështetja teknike për autoritetin dhe organin 

kompetent gjatë procedurës së autorizimit të PMB;  
1.3. testimet laboratorike të PMB nga institutet referente;  
1.4. monitorimi i mbetjeve të PMB;  
1.5. përgatitja e programeve dhe aftësimin i personave për përdorimin e duhur të 

PMB nga një institucion referent;  
1.6. përgatitja e materialeve për vlerësimin e njohurive apo argumenti 

profesional;  
1.7. përgatitja e materialeve dhe programit për zbatimin dhe zhvillimin e 

procedurave të reja, për praktikat e mira bujqësore dhe praktikave për 
mbrojtjen e integruar të bimëve;  
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1.8. zbatimi i standardeve Evropiane në lëmin e testimeve biologjike për 
efikasitetin e PMB;  

1.9. grumbullimi i të dhënave për vendosjen në treg dhe përdorimi i PMB;  
1.10. përcaktimin e detyrimeve që kanë të bëjnë me trajnimet profesionale të 

personave përgjegjës për vendosjen në treg të PMB dhe për shfrytëzuesit e 
tyre;  

1.11. përgatitja e dokumentacionit për tregtimin dhe përdorimin e pajisjeve;  
1.12. përcaktimi i detyrave që kanë të bëjnë me trajnimin profesional në lëmin e 

pajisjeve për aplikim të PMB;  
1.13. përcaktimin e aktiviteteve hulumtuese për pajisjet, bashkëpunimi në 

prezantimin, zhvillimin dhe themelimin e sistemit informues në lëmin e 
pajisjeve. 

 
Neni 39 

Programi i shërbimeve profesionale 
 
Bazuar në programin e shërbimit profesional për personat fizik dhe juridik, Ministria 
me akt nënligjor rregullon llojin dhe kohëzgjatjen e shërbimit profesional në lëmin e 
PMB dhe mënyrën dhe dinamikën e kryerjes së shërbimeve profesionale. 
 

Neni 40 
Mbikëqyrja e kryerjes së shërbimeve profesionale 

 
1. Mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve profesionale në lëmin PMB dhe aplikimin e 

tyre, e zbaton organi kompetent i Ministrisë.  
2. Mbikëqyrja profesionale mund të zbatohet edhe nga personat juridik dhe fizik, të 

cilët janë profesionalisht të trajnuar për mbikëqyrjen e fushave të caktuara, që janë 
të autorizuar nga Ministria.  

3. Inspektimi i shërbimeve profesionale në lëmin e PMB do të zbatohet nga 
inspektorët fitosanitar dhe të bujqësisë. 

 
Neni 41 

Kushtet për kryerjen e shërbimeve profesionale 
 
1. Personat fizik dhe juridik, të përmbushin kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB 

si në vijim;  
1.1. të kenë pajisje përkatëse për aplikimin e PMB;  
1.2. personat të cilët janë të kyçur në aktivitete e tilla, duhet të kenë përgatitje 

profesionale përkatëse.  
2. Ministria me akt nënligjor, rregullon kushtet lidhur me pajisjet, përgatitjen 

profesionale të personelit të personave fizik dhe juridik dhe kërkesat tjera sipas 
këtij ligji.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1156 

Neni 42 
Certifikimi i pajisjeve 

 
1. Personat fizik dhe juridik pronar të pajisjeve, duhet të garantojnë që pajisjet të cilat 

përdoren për aplikim e PMB nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.  
2. Lejohen të vendosen në treg dhe të përdoren për aplikimin e PMB, vetëm pajisjet 

të cilat plotësojnë kushtet për certifikim.  
3. Përpara se të plasohet në treg, prodhuesi apo importuesi i pajisjeve, në bazë të 

kërkesës, duhet të marrin certifikatën nga organi kompetent i Ministrisë, me të 
cilën lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i pajisjeve të certifikuara.  

4. Ministria me akt nënligjor rregullon kushtet e nevojshme për certifikimin e 
pajisjeve, si dhe do të bëjë publike llojet e caktuara të pajisjeve të certifikuara dhe 
atyre që nuk lejohen të përdoren për aplikimin e PMB.  

 
Neni 43 

Organi kompetent për certifikim 
 
1. Organi kompetent për certifikim i autorizuar nga Ministria duhet ti përmbush 

kushtet e përcaktuara lidhur me personelin dhe mjetet për vlerësimin e pajisjeve 
për aplikimin e PMB.  

2. Organi kompetent për certifikim të pajisjeve për aplikimin e PMB, caktohet nga 
Ministria.  

3. Prodhuesi apo importuesi i pajisjeve për aplikimin e PMB, i paraqet kërkesën 
organit kompetent të Ministrisë për certifikimin e pajisjeve.  

4. Organi kompetent i Ministrisë dhe organi kompetent i autorizuar për certifikim do 
të mbajnë shënime si në vijim;  
4.1. të dhënat për llojin,  
4.2. të dhënat për tipin,  
4.3. vitin e prodhimit të pajisjes,  
4.4. të dhënat për vitin e certifikimit,  
4.5. emrin e prodhuesit dhe të importuesit.  

5. Shënimet sipas paragrafit 3 të këtij neni, duhet të ruhen së paku dhjetë (10) vite pas 
lëshimit të certifikatës.  

6. Në çdo kohë shënimet sipas paragrafit 4 të këtij neni mund të rishikohen nga 
organi kompetent i Ministrisë.  

7. Ministria me akt nënligjor i rregullon kushtet sipas paragrafit 3 dhe 4 të këtij neni.  
 

Neni 44 
Inspektimi i rregullt i pajisjeve 

 
1. Pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve për aplikimin e PMB, duhet të përdorin vetëm 

pajisjet, të cilat i nënshtrohen rregullisht inspektimeve.  
2. Pajisjet për aplikimin e PMB të inspektuara nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të 

mbajnë shenjën dhe vulën e inspektimit të rregullt.  
3. Pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve për aplikimin e PMB, do të marrin vulën e 

inspektimit të rregullt çdo dy (2) vite.  
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4. Ministria me akt nënligjor rregullon llojet e pajisjeve që nuk janë të nevojshme për 
inspektim.  

 
Neni 45 

Vula e inspektimit të rregullt 
 
1. Vulosjen e pajisjeve për aplikimin e PMB të inspektuara e bënë organi kompetent i 

Ministrisë.  
2. Organi kompetent i Ministrisë, bazuar në të dhënat e organit kompetent për 

certifikim, vulos vetëm pajisjet për aplikim të PMB, që janë teknikisht të rregullta.  
3. Organi kompetent i Ministrisë dhe organi kompetent për certifikim të pajisjeve, 

mbajnë shënime si në vijim;  
3.1. për rezultatet e inspektimeve;  
3.2. emrin e pronarit dhe përdoruesit të pajisjeve të inspektuara;  
3.3. ditën e vendosjes së vulës në pajisjet e inspektuara.  

4. Shënimet e rezultateve të inspektimit të pajisjes së veçantë do të mbahet gjashtë (6) 
vite.  

5. Ministria me akt nënligjor rregullon kushtet e përcaktuara sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, metodat e inspektimeve të rregullta të pajisjeve, mbajtja e shënimeve dhe 
formën e vulës për inspektimet e rregullta.  

 
Neni 46 

Shpenzimet 
 
1. Shpenzimet që kanë të bëjnë me autorizimin e PMB dhe lëshimin e lejeve 

kompensohen nga aplikuesi apo përfituesi i autorizimit.  
2. Shpenzimet që kanë të bëjnë me lëshimin e certifikatës së pajisjeve për aplikimin e 

PMB kompensohen nga prodhuesi apo importuesi.  
3. Shpenzimet e krijuara për inspektimet e rregullta të pajisjeve për aplikim të PMB 

kompensohen nga pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve.  
4. Shpenzimet për analizimin e bimëve apo produktet bimore lidhur me përmbajtjen e 

mbetjeve të PMB, kompensohen nga pronari i bimëve apo produkteve me origjinë 
bimore, nëse mbetjet e PMB kalojnë vlerat e lejuara.  

5. Shpenzimet për analizimin e tokës dhe objekteve të tjera lidhur me mbetjet e PMB 
apo substancës aktive, kompensohen nga pronari i tokës, nëse vërehet që është bërë 
përdorimi jo i rregullt apo i ndaluar i PMB.  

6. Shpenzimet për analizimin e tokës dhe objekteve tjera, të bërë sipas kërkesës së 
klientit të bimëve apo produkteve bimore, kompensohen nga shfrytëzuesi i PMB, 
nëse mbetjet e tyre kalojnë vlerat e lejuara, në të kundërtën, shpenzimet e tilla do të 
kompensohen nga klienti dhe në rastet kur vet klienti kërkon inspektime të 
rregullta.  

7. Shpenzimet për ekzaminimin e PMB dhe inspektimet kompensohen nga përfituesi 
i autorizimit të PMB, edhe nëse ato si të tilla nuk i plotëson kushtet për autorizim.  

8. Shpenzimet për testimin e pajisjeve për aplikimin e PMB, do të kompensohen nga 
prodhuesi apo importuesi, edhe nëse pajisja nuk i plotëson kushtet e parashtruara 
në certifikatë.  
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9. Ministria me akt nënligjor e rregullon shumën e shpenzimeve të krijuara me rastin 
e zbatimit të këtij neni.  

 
KREU VII 
IMPORTI 

 
Neni 47 

Importi i produkteve për mbrojtjen e bimëve 
 
1. PMB, lejohen të importohen vetëm nga personat fizik dhe juridik, siç është 

përcaktuar në nenin 5 paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij ligji. Të dhënat për importin e 
PMB raportohen në zyrat e organit kompetent, sipas nenit 6 paragrafi 1 dhe 3 të 
këtij ligji.  

2. Importi dhe vendosja e PMB do të mbikëqyret nga inspektorët fitosanitar.  
3. Ministria me akt nënligjor rregullon pikat e vendkalimit kufitar për importin apo 

kalimin transit të PMB.  
 

Neni 48 
Importimi i pajisjeve për aplikimin e PMB 

 
1. Lejohen të importohen vetëm pajisjet, për të cilat është dhënë certifikata apo Leja e 

importit nga Organi Kompetent i Ministrisë.  
2. Përjashtimisht nga paragrafit 1 i këtij neni, pjesët e pajisjeve për aplikimin e PMB, 

Ministria mund të caktoj që për disa lloje të tyre, të lejohet importi pa certifikatë 
apo leje.  

 
KREU VIII 

AUTORIZIMET 
 

Neni 49 
Autorizimi dhe detyrat e autoritetit kompetent 

 
1. Autoriteti kompetent i Ministrisë ka detyrat dhe autorizimet si në vijim:  

1.1. koordinimin ndërministror për punën dhe bashkëpunimin që ka të bëjë me 
autorizimin e PMB;  

1.2. kryerjen e procedurës për autorizim e PMB dhe lëshimi i lejes për vendosjen 
në treg dhe përdorim të tyre;  

1.3. mbajtjen e shënimeve, regjistrave dhe listave;  
1.4. monitorimin e vendosjes në treg dhe përdorimi i PMB dhe bashkëpunimi në 

përgatitjen e masave të nevojshme sipas këtij ligji;  
1.5. koordinimin e punës për harmonizimin e niveleve maksimale të mbetjeve 

për PMB dhe monitorimin e zbatimit të vlerësimit të niveleve maksimale të 
mbetjeve të tyre;  

1.6. hartimin e raporteve, analizave, informacioneve dhe materialeve tjera për 
organet dhe organizatat ndërkombëtare për të cilën Kosova nuk e ka të 
kufizuar të raportoj sipas këtij ligji;  
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1.7. bashkëpunimin me organet tjera brenda dhe jashtë vendit në lëmin e 
vendosjes në treg dhe përdorimin e pesticideve;  

1.8. kryerjen e detyrave dhe punëve tjera shtesë.  
2. Organi kompetent i Ministrisë, ka detyrat dhe autorizimet si në vijim:  

2.1. asistimin në përgatitjen e akteve nënligjore dhe monitorimi i zbatimit të 
ligjit;  

2.2. krijimin e kushteve për përmbushjen e detyrimeve për futjen në regjistër siç 
është e përcaktuar në nenin 29 të këtij Ligji;  

2.3. miratimin dhe monitorimin e programeve lidhur me masat për përdorimin e 
duhur të PMB;  

2.4. organizimin e aftësimit për zbatimin e praktikave të mira bujqësore dhe 
menaxhimin e integruar të organizmave dëmtues;  

2.5. përgatitjen e publikimeve nga kjo lëmi;  
2.6. mbikëqyrjen e sistemit informues në lëmin për grumbullimin, përpunimin, 

ndërhyrjen dhe ruajtjen e të dhënave, menaxhimin e sistemit informues;  
2.7. kryerjen e detyrave dhe punëve të tjera administrative.  

 
Neni 50 

Mbikëqyrja 
 
1. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij Ligji dhe akteve nënligjore të nxjerr 

në bazë të tij e kryejnë Inspektorët e autorizuar të Ministrisë.  
2. Inspektorët e autorizuar të Ministrisë të paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryejnë edhe punë tjera në lëmin e produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe sipas 
autorizimeve të parapara në Ligjin për inspekcionin bujqësor.  

 
Neni 51 

Autorizimet e inspektoratit fitosanitar dhe të bujqësisë 
 
1. Sipas ligjeve në fuqi, inspektorati fitosanitar dhe i bujqësisë do të:  

1.1. ndalon vendosjen në treg të PMB të pa autorizuara;  
1.2. ndalon përdorimin e PMB nëse nuk është lëshuar leja e importit dhe 

tregtimit;  
1.3. ndalon vendosjen në treg të PMB, të cilat nuk kanë afat të përdorimit,  
1.4. kontrollon përmbushjen e kushteve në lidhje me personelin e personave 

juridik apo fizik siç është e përcaktuar në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji;  
1.5. informon organin kompetent në lidhje me mungesën e personelit sipas nenit 

5 dhe 9 të këtij ligji dhe ndalon aktivitetin e personave fizik apo juridik, 
përderisa të përmbushen kërkesat sipas këtij ligji;  

1.6. ndalon plasmanin në treg të PMB, nëse ato nuk janë në pajtim me 
autorizimin, paketimin, etiketimin, klasifikimin, lejet, udhëzimet për 
përdorim, përbërjet kimike;  

1.7. ndalon përdorimin e PMB, nëse ato përdoren në mënyrë jo të duhur;  
1.8. urdhëron masa të duhura nëse vlerësohet që niveli maksimal i mbetjeve të 

PMB në bimë apo produkte me origjinë bimore është i pa pranueshëm, por 
këto masa merren para vendosjes së tyre në treg;  
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1.9. merr mostrat e bimëve, produkteve bimore, tokës, përzierjeve të PMB në 
pajisjet për spërkatje, PMB dhe mostra të tjera të nevojshme;  

1.10. largon pajisjet për aplikimin e PMB nga tregu dhe urdhëron verifikimin e 
pëlqimit dhe certifikatës;  

1.11. ndalon vendosjen në treg të pajisjeve për aplikimin e PMB, nëse nuk është i 
pajisur dhe në pajtim me certifikatën;  

1.12. ndalon përdorimin e pajisjes për aplikim të PMB, nëse nuk është i pajisur 
me vulën për inspektimin e rregullt apo nëse nuk është i inspektuar 
rregullisht;  

1.13. vërteton nëse kryesit e shërbimeve në lëmin e PMB sipas këtij ligji 
përmbushin kushtet e veçanta apo kryen aktivitete tjera, dhe urdhëron masa 
tjera të domosdoshëm për zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore;  

1.14. ndalon vendosjen në treg të bimëve apo produkteve bimore nga të cilat janë 
marr mostrat për vlerësimin e vlerave maksimale të mbetjeve të PMB, 
gjersa rezultatet e analizave të mostrave të tilla të përfundojnë.  

 
Neni 52 

Autorizimet e inspektorëve fitosanitar në kufi 
 
1. Inspektorët fitosanitar kanë autorizimet si në vijim:  

1.1. kontrollojnë importimin e PMB në vendkalimet e përcaktuara kufitare, 
verifikojnë pëlqimin e punës apo veprimit të sigurt në pajtim me këtë ligj 
dhe akteve nënligjore;  

1.2. ndalojnë importin e PMB, nëse ato nuk janë autorizuar, klasifikuar, paketuar 
dhe pajisura me udhëzimet për përdorim;  

1.3. ndalojnë importin e PMB që nuk kanë leje përkatëse, apo nëse vendosja në 
treg e tyre është e ndaluar;  

1.4. ndalojnë përkohësisht importin e PMB, nëse nuk janë të plotësuara 
dokumentacionet e nevojshme përcjellëse, deri sa ato të kompletohen;  

1.5. kryejnë aktivitete të tjera dhe urdhërojnë masat në lidhje me PMB në pajtim 
me këtë ligj.  

 
Neni 53 

Marrja dhe përdorimi i të dhënave 
 
1. Rregullimin e vendosjes në treg kontrollimin dhe përdorimin e PMB, autoriteti 

kompetent duhet që për bazën e të dhënave, të marrin dhe të përdorin të dhëna te 
cilat mbahen nga organet kompetente, institutet publike, agjencitë dhe organe tjera 
të autorizuara brenda kornizës së bazave të dhënave të kontraktuara, veçanërisht 
nga:  
1.1. bazat e të dhënave nga fusha e PMB;  
1.2. bazat e të dhënave për ndotjen e tokës dhe ujit;  
1.3. bazat e të dhënave për ujërat dhe lëmit me rëndësi ekologjike;  
1.4. kadastra dhe libri i tokave;  
1.5. të dhëna themelore nga regjistri i popullatës, sa i përket pronarit apo 

përdoruesit.  
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2. Në pajtim me funksionet e tij, autoriteti kompetent, krijon lidhjet me të gjitha bazat 
e të dhënave të ministrive përkatëse.  

3. Autoriteti kompetent duhet të bashkëpunojë me Institutin Kombëtar të Shëndetit 
Publik të autorizuar për mbledhjen e të dhënave për helmimet akute dhe efektet 
tjera nga PMB, si dhe të njëjtat të dhëna duhet prezantuar nëse është e nevojshme 
organizatave të tjera të autorizuara dhe bartëse të shërbimeve publike.  

4. Të dhëna tjera që janë çështje konfidencionale sipas këtij ligji apo përdorimi i tyre 
është i kufizuar.  

5. Bazat e të dhënave të cekura sipas paragrafit 1-4 të këtij neni komunikohen sipas 
Ligjit për qasje në dokumente zyrtare,  

6. Ministria në bashkëpunim me Ministritë tjera përkatëse rregullon mënyrat e lidhjes 
me bazat e tjera të të dhënave dhe mënyra e nxjerrjes së të dhënave ne pajtim me 
ligjet në fuqi.  

 
Neni 54 

Shkëmbimi ndërkombëtar i të dhënave 
 
1. Autoriteti kompetent dhe organi kompetent njoftojnë vendet tjera, nëse kërkohet 

nga Komisioni Evropian si dhe vendet anëtare të BE-së për: 
1.1. efektet me rrezik potencial të ndonjë PMB sipas nenit 28 të këtij ligji;  
1.2. autorizimet e përkohshme të përcaktuara në nenin 24 të këtij ligji;  
1.3. vërtetimin e përkohshëm për nivelet maksimale të mbetjeve për PMB, nëse 

ende nuk janë të plotfuqishme ligjet dhe aktet nënligjore dhe të dhënat për 
vlerësimin e tyre; 

1.4. lejet e veçanta të lëshuara sipas nenit 33 të këtij ligji;  
1.5. vendimet lidhur me autorizimin dhe dërgimi e të dhënave, vendeve anëtare 

të BE-së, sipas kërkesës së tyre;  
1.6. rezultatet e testeve dhe analizave shtesë të kërkuara në procedurën e 

autorizimit, lidhur me kërkesat për njohjen e autorizimeve nga vendet 
anëtare të BE-së sipas nenit 27 të këtij ligji;  

1.7. vendimet për ekuivalencën e substancave aktive të prodhueseve, të përfshira 
në listën që i referohet nenit 27 së bashku me të dhënat për ekuivalencën 
dhe papastërtinë e substancave aktive sipas nenit 31 të këtij ligji;  

1.8. rrezikshmërinë dhe shenjat e sigurisë për PMB dhe masat e përcaktuara në 
nenin 6 dhe 11 të këtij ligji;  

1.9. rezultatet e inspektimit të PMB në treg dhe atyre në përdorim, që ofrohen 
deri më 10 shtator të vitit aktual për periudhën e vitit të kaluar;  

1.10. të dhënat për PMB e autorizuara, të ndaluara, skadimin e autorizimit, 
kufizimet për përdorimin apo pezullimin e autorizimeve, si dhe të dhënat të 
tjera, për periudhë tremujore.  

1.11. të dhënat përmbajnë së paku emrin e mbajtësit të autorizimit, emrin tregtar 
të PMB, llojin e preparatit ose formulimit, emrin dhe përmbajtjen e të gjitha 
substancave aktive, qëllimin e përdorimit, nivelin maksimal të mbetjeve të 
përkohshme, nëse nuk parashihet me nenin 10 të këtij Ligji dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për vlerësimin e tyre;  

1.12. listën e PMB të autorizuara në Kosovë, që jepet vetëm një herë në vit.  
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KREU IX 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 55 

 
1. Me gjobë prej njëmijë (1.000) € deri në pesëmijë (5.000) € për kundërvajtje 

dënohet personi fizik dhe juridik nëse:  
1.1. vepron në kundërshtim me nenin 5 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji,  
1.2. nuk mbanë shënime sipas nenit 6 paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij ligji,  
1.3. vendos në treg PMB të klasifikuara në grupin e helmeve të rrezikshme T+ 

pa autorizim të Ministrisë,  
1.4. përdor PMB për qëllime hulumtimi pa lejen paraprake të Ministrisë, sipas 

nenit 32 paragrafi 1 dhe 3 të këtij ligji,  
1.5. vendos në treg PMB në kundërshtim me nenin 35 paragraf 1 dhe 6 të këtij 

ligji dhe  
1.6. përdorë pajisjet për aplikimin e PMB pa shenjën dhe vulën e inspektimit të 

rregullt sipas nenit 44 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji.  
2. Me gjobë prej dymijë (2.000) € deri në pesëmijë (5.000) € për kundërvajtje 

dënohet personi fizik nëse:  
2.1. vendos në treg PMB me afat të skaduar dhe që është në kundërshtim me 

nenin 4 paragrafi 3 të këtij ligji,  
2.2. vepron në kundërshtim me nenin 28 të këtij ligji,  
2.3. nuk përmbush kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB sipas nenit 41 

paragrafi 1 të këtij ligji,  
2.4. nëse pengon inspektimin sipas nenit 51 pika 1.9, 1.10, 1.12, të këtij ligji.  

3. Me gjobë prej dhjetëmijë (10.000) € deri në tridhjetëmijë (30.000) € për 
kundërvajtje dënohet personi juridik nëse:  
3.1. vendos në treg PMB me afat të skaduar dhe që është në kundërshtim me 

nenin 4 paragrafi 3 të këtij ligji,  
3.2. vepron në kundërshtim me nenin 28 të këtij ligji,  
3.3. nuk përmbush kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB sipas nenit 41 

paragrafi 1 të këtij ligji,  
3.4. nëse pengon inspektimin sipas nenit 51 pika 1.9, 1.10, 1.12, të këtij ligji.  
3.5. vendos në treg PMB të pa autorizuara nga Ministria dhe që është në 

kundërshtim me nenin 3 paragrafi 1 të këtij ligji dhe  
3.6. vepron në kundërshtim me nenin 42 paragrafi 3 i këtij ligji.  

 
Neni 56 

 
Pagesat që rrjedhin nga zbatimi i këtij ligji dhe të hyrat tjera nga taksat derdhën në 
Buxhetin e Kosovës. 
 



 
Ligji Nr. 03/L-042 i produkteve për mbrojtjen e bimëve 

 1163 

KREU X 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 57 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria, në afat prej tri (3) vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, duhet ti nxjerrin aktet nënligjore për zbatimin e tij. 
 

Neni 58 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushon së vepruari Ligji Nr.2003/20 për pesticide i dt. 8 
dhjetor 2003, si dhe çdo akt tjetër në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 59 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-042 
7 Nëntor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL- 061- 2008, datë 27.11.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 44 / 22 DHJETOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PRODUKTET BIOCIDE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi kryesor i këtij projektligji është që të caktojë dhe të rregullojë kushtet për 
vendosjen në treg dhe përdorimin e substancave aktive që përdorën për prodhimin e 
produkteve biocide në territorin e Republikës së Kosovës dhe me këtë të mbrojë 
shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe të mjedisit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Shprehjet dhe termet e përdorura në këtë ligj kanë këtë domethënie: 
“Produktet biocide” nënkuptojnë preparatet kimike që përmbajnë një apo më shumë 
substanca aktive me qëllim të shkatërrimit, eliminimit apo parandalimit të organizmave 
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të dëmshëm pa shkaktuar efekte të dëmshme në organizmat e tjerë ose në mjedis. 
“Lista I, I.A dhe I.B” nënkupton lista të harmonizuara në nivel të BE-së për substancat 
aktive dhe këto lista gjenden në Shtojcën I.; IA.;IB.; të Direktivës 98/8/EC: 

1. Lista I. – lista e substancave aktive, përdorimi i të cilave është i lejuar në 
produktet biocide;  

2. Lista I.A – lista e substancave aktive, përdorimi i të cilave është i lejuar në 
produktet biocide me rrezikshmëri të ulët;  

3. Lista I.B – lista e substancave themelore dhe kushteve për përdorimin në 
produktet biocide. Shtojcat e këtij ligji IIA; IIB; IIIA; IIIB; IVA; IVB dhe V, 
gjithashtu janë Shtojca të Direktivës 98/8/EC, dhe nënkuptojnë:  

4. Shtojca IIA, përmbledhja e dokumentacionit për substancat aktive-substancat 
kimike;  

5. Shtojca IIB, përmbledhja e dokumentacionit për PB- produktet kimike;  
6. Shtojca IIIA, përmbledhja e dokumentacionit shtesë për substanca aktive-

substancat kimike;  
7. Shtojca IIIB, përmbledhja e dokumentacionit shtesë për PB – produktet 

kimike;  
8. Shtojca IVA, përmbledhja e dokumentacionit për substancat aktive – 

kërpudhat mikroorganizmat dhe viruset;  
9. Shtojca IVB, përmbledhja e dokumentacionit për PB – kërpudhat, 

mikroorganizmat dhe Viruset; 
10. Shtojca V, Llojet e PB dhe përshkrimi i tyre;  
11. Shtojca VI, Parimet të përgjithshme për vlerësimin e dosjeve për prodhime 

biocide.  
“Produktet biocide me rrezikshmëri të ulët” nënkupton produktet biocide të cilat 
përmbajnë një apo më shumë substanca aktive të cilat nën kushtet e përdorimit mund të 
shfaqin rrezik të ulët për njerëzit, kafshët dhe mjedisin dhe janë të paraqitura në 
aneksin I. 
“Substanca themelore” nënkupton një substancë e cila është në listën e Aneksit IB, 
përdorimi primar i së cilës nuk është pesticid, por e cila në masë të vogël përdoret si 
biocid, qoftë drejtpërdrejtë, ose në produktet me përmbajtje të pastër dhe përmbajtje 
hollimi, e cila si e tillë nuk është substancë e dyshimtë dhe e cila nuk është 
drejtpërdrejtë e tregtuar për përdorim biocid. Substancat që mund të regjistrohen në 
regjistrin IB, në përputhshmëri me nenin 10 dhe 11 të këtij ligji, janë edhe këto: 
Dioksidi i karbonit, Azoti, Etanoli; 2-propanoli; Acidi acetic; Silikagel. 
“Substancat aktive në produktet biocide” nënkupton një substancë apo mikro-
organizëm përfshirë virusin apo këpurdhat që kanë efekt të veçantë apo të përgjithshëm 
në organizmat e dëmshëm. 
“Substancat aktive ekzistuese “ nënkupton substancat që gjenden në përbërjen e 
produkteve biocide të cilat janë të vendosura në treg në cilindo shtet anëtar të BE-së, 
para 14 maj, 2000. 
“Substancat aktive të reja” nënkupton substancat aktive, që gjenden në përbërjen e 
produkteve biocide të cilat janë të vendosura në treg në një shtet anëtar i BE-së pas dt. 
14 maj, të vitit 2000, deri sa nuk është futur në njërën nga listat e substancave I., I.A 
ose I.B 
“Substancë e dyshimtë ” nënkupton çdo substancë, përveç substancës aktive, e cila ka 
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aftësi të pandashme të shkaktojë efekte të kundërta në njerëz, kafshë apo mjedis dhe 
është e pranishme apo është prodhuar në produktet biocide me përqendrim të 
mjaftueshëm që të krijojnë efekt të dëmshëm. Substanca e tillë, përveç nëse ka hapësirë 
tjetër për dyshim, mund normalisht të klasifikohet si e rrezikshme sipas Direktivës së 
Këshillit 67/548/EEC të 27 qershorit 1967, mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe 
udhëzimeve administrative lidhur me klasifikimin, paketimin dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme dhe prezente në produktet biocide të përqendruara, të cilat e 
drejtojnë produktin të njihet si substancë e rrezikshme sipas nenit 3 të Direktivës së 
Këshillit 88/379/EEC të 7 qershorit 1988 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe 
udhëzimeve administrative të shteteve anëtare sa i përket klasifikimit, paketimit dhe 
etiketimit të substancave të rrezikshme. 
“Organizëm i dëmshëm” nënkupton çdo organizëm të gjallë prezenca e të cilit është e 
padëshirueshme dhe shkakton efekt të dëmshëm për njerëzit, kafshët dhe mjedisin. 
“Mbetjet” nënkupton një apo më shumë substanca aktive të pranishme në produktet 
biocide, të cilat pas përdorimit të tyre mbeten të pa zbërthyera duke përfshirë edhe 
metabolizmin e tyre ose produktet që janë si rezultat i degradimit apo i reaksionit në 
mes tyre. 
“Vendosja në treg” nënkupton çdo furnizim ose ofrim për shitje në treg të produkteve 
biocide nga subjektet e autorizuara me këtë ligj në territorin e Republikës së Kosovës. 
“Autorizimi” nënkupton aktin administrativ me të cilin MMPH autorizon personin që 
pas parashtrimit të kërkesës, të vendosë produktet biocide në treg, në territorin e 
Republikës së Kosovës. 
“Regjistrimi” nënkupton aktin administrativ me të cilin Ministria, pas aplikacionit të 
dorëzuar nga personi, pas verifikimit se dosja i përmbushë kërkesat sipas këtij ligji, 
lejon vendosjen në treg të produkteve biocide, me rrezikshmëri të ulët, në Republikën e 
Kosovës. 
“Notifikim” nënkupton procedurën e caktuar për informacionet që jepen në MMPH 
lidhur me shënimet e nevojshme për PB, nga notifikuesi i cili ka për qëllim të vendosë 
në treg PB, respektivisht notifikimi, paraqet njoftimin, informimin apo paraqitjen e 
substancës aktive ose PB përmes dokumentacionit i cili përmban shënimet e kërkuara. 
“Notifikuesi” nënkupton prodhuesin, importuesin, distributorin apo përfaqësuesin e 
tyre të autorizuar, apo personin i cili përmes dokumentacionit të caktuar jep informatën 
e kërkuar me Ligj për notifikimin e substancave aktive dhe PB. 
“Procedurë e veçantë” nënkupton procedurën për vendosje në treg dhe përdorim të 
PB, duke u bazuar në Strukturën e formuluar të PB, në Republikën e Kosovës. 
“Struktura e formuluar e PB” nënkupton veçoritë për një grup të produkteve biocide, 
të cilat kanë përdorim të njëjtë dhe shfrytëzues të llojit të njëjtë. Ky grup i produkteve 
duhet të përmbajë të njëjtat substanca aktive e të njëjtave veçori dhe përbërja e tyre 
duhet të paraqesë vetëm ndryshimin/variacionin nga produktet biocide të autorizuara 
më parë që nuk ndikojnë në nivelin e rrezikshmërisë të shoqëruara me ato dhe 
efikasitetin e tyre. 
Në këtë kontest, ndryshimi/variacioni është lejimi i zvogëlimit të substancave aktive 
dhe/apo ndryshimi në përqindjen e përbërjes së një apo më shumë substancave jo-
aktive dhe/apo zhvendosja e një apo më shumë pigmenteve, ngjyrave, aromave me 
ndonjë substancë tjetër e cila paraqet rrezikshmëri të njëjtë apo më të vogël duke mos 
zvogëluar efikasitetin e tyre. 
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“Dokumenti i qasjes (deklaratë)” nënkupton një dokument të nënshkruar nga pronari 
ose pronarët për të dhënat relevante të mbrojtura sipas dispozitave të këtij ligji, i cili 
përcakton se këto të dhëna mund të përdoren nga Ministria me qëllim të dhënies së një 
autorizimi ose regjistrimi të PB sipas këtij Ligji. 
“Hulumtimet shkencore dhe zhvillimi” nënkupton hulumtim me eksperimente, 
analizat kimike, ekzaminimet e substancave nën kushtet e monitorimit dhe caktimi i 
vetive të rëndësishme, ndikimet dhe efektet, ashtu që hulumtimet shkencore të jenë të 
ndërlidhura me zhvillimin e produkteve biocide të reja. 
“Konsum i përgjithshëm” nënkupton secilin përdorim të PB, i cili nuk bëhet në 
mënyrë profesionale. 
“Përdorim profesional” nënkupton cilin do përdorim të produkteve biocide që bëhet 
nga personi i autorizuar. 
“Parashtruesi i kërkesës” nënkupton prodhuesin, importuesin, distribuesin apo 
përfaqësuesin e tyre të autorizuar, të cilët bëjnë kërkesën me shkrim për të vendos 
produktin biocid në treg. 
“Bartësi i lejes” nënkupton personin e caktuar të cilit nga organi kompetent, me 
vendim të posaçëm i është lëshuar leja për përdorimin dhe vendosjen në treg të PB. 
“Ministria, nënkupton Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
“Autoriteti kompetent” nënkupton njësinë organizative brenda Ministrisë e cila do të 
kryen detyra sipas ligjit lidhur me kimikate dhe produktet biocide. 
“Organ kompetent”, nënkupton Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, respektivisht 
MMPH; 
“Komisioni” nënkupton grupin e ekspertëve të cilët në bashkëpunim me autoritetin 
kompetent japin vlerësimin profesional për lëshimin e lejes për vendosjen në treg dhe 
përdorimin e produkteve biocide. 
“Ministritë përkatëse” nënkuptohet, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 
Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, dhe 
Ministritë e tjera relevante të ndërlidhura me produktet biocide. 
“Regjistër PB” nënkupton Listën e PB të lejuara për qarkullim dhe përdorim në 
Republikën e Kosovë dhe në shtetet anëtare të BE-së. 
“Inventari i PB” nënkupton Listën e PB që janë në qarkullim dhe përdorim në 
territorin e Republikës së Kosovës. 
“Fletëshoqëruese” nënkupton një deklaratë për PB në te cilën jepen sqarime dhe 
udhëzime për mënyrën e përdorimit apo edhe shënime të tjera që konsiderohen të 
rëndësishme për shfrytëzuesit e PB. 
“Testimet” nënkupton hulumtimet ku përfshihen substancat aktive në përbërjen e PB, 
që mund të përdoren me leje nga Ministri për qëllime kërkimore apo hulumtuese. 
“Personi” nënkupton çdo person fizik apo juridik i cili është posedues, importues, 
distributor dhe tregtar i P.B. 
“Personat juridik” nënkupton persona zyrtarisht të regjistruar për të kryer ndonjë 
aktivitet sipas listës zyrtare të veprimtarive ekonomike në Republikën e Kosovës sipas 
ligjeve në fuqi. 
“EINECS” (European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances) do të 
thotë Inventari Europian i Substancave Ekzistuese Komerciale Kimikate e cila paraqet 
regjistrin e substancave ekzistuese në treg dhe i cili përmban regjistrin e të gjitha 
substancave në treg deri më 18 shtator 1981. 
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“MSH” nënkupton Ministrinë e Shëndetësisë. 
“MBPZHR” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillim Rural. 
 

Neni 3 
Parimet kryesore 

 
1. PB mund të vendosen në treg nëse, sipas njohurive shkencore, teknike, ekzistuese 

dhe duke marrë parasysh zbatimin e të gjitha kushteve të lejuara për përdorimin e 
tyre në produkte dhe materiale, efektet, ndikimet dhe pasojat gjatë përdorimit apo 
ruajtjes do të vërtetohet se PB janë lejuar për përdorim:  
1.1. do të jetë mjaft efektiv;  
1.2. nuk do të shkaktojnë efekte të padëshirueshme në organizmat të cilat 

luftohen, siç është i padëshirueshëm shkaktimi i imunitetit, shkaktimin e 
imunitetit me efekte kontradiktore apo shkaktimin e vuajtjeve dhe 
dhembjeve të panevojshme për kurrizoret;  

1.3. PB dhe mbetjet e tyre nuk do të kenë ndikime, efekte të padëshirueshme 
direkte ose indirekte për shëndetin e njeriut dhe kafshët duke u bartur 
përmes ushqimit, ujit, futur në hapësirat e brendshme dhe vendet e punës, si 
dhe në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore;  

1.4. PB dhe mbetjet e tyre nuk do të kenë ndikime të dëmshme në mjedis, duke 
marrë parasysh, sidomos, përmbajtjen e tyre dhe efektet ndikuese në mjedis, 
ndikimet në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe ndikimet e dëmshme 
në organizmat e gjallë të cilët nuk përfshihen në grupin që duhet të luftohen 
nga veprimi i produkteve biocide;  

1.5. të përcaktohet natyra dhe sasia e substancave aktive të cilën e përmbajnë 
dhe sipas nevojës secilin efekt ekotoksikologjik apo toksikologjik të 
papastërtive, shtesave ose mbeturinave të tyre që kanë efekte për mjedisin 
dhe të cilat krijohen pas përdorimit të lejuar sipas nenit 6 paragrafi 3. të këtij 
ligji.  

1.6. që janë të përcaktuara vetitë fizike dhe kimike për të cilat është vërtetuar se 
janë të pranuara për kushtet e përdorimit, magazinimit dhe transportit të 
produkteve biocide.  

2. Vetitë nga paragrafi 1. i këtij neni paraqiten në dosjen për vlerësimin e PB, sipas 
nenit 25 të këtij ligji.  

3. Të dhënat lidhur me ndikimet dhe efektet e PB sipas paragrafit1. të këtij neni, do të 
jenë të pranueshme ashtu që testimet në kurrizorë të reduktohen në masën sa më 
shumë të jetë e mundur.  

 
Neni 4 

Përgjegjësitë e shfrytëzuesve të PB 
 
1. Personat të cilët përdorin PB janë të detyruar që këtë ta bëjnë me shumë kujdes, në 

mënyrë që të mos rrezikojnë jetën e vet, jetën e të tjerëve dhe të mos shkaktojnë 
ndikime të dëmshme në shëndetin e njeriut, kafshëve dhe mjedisit.  

2. Personat nga paragrafi 1. i këtij neni, janë të obliguar të zbatojnë metodat apo 
masat e kombinuara fizike, kimike, biologjike dhe masa të tjera adekuate për 
pengimin e organizmave të dëmshëm, si dhe të zbatojnë masat ligjore për 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1169 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut, kafshëve dhe mjedisin në pajtim me udhëzimet për 
përdorimin e PB.  

3. Përdorimi i produkteve biocide është i lejuar deri në vlerat kufitare sipas këtij ligji 
dhe ligjeve tjera në fuqi.  

4. Përdorimi i PB në mënyrë profesionale nga personat sipas paragrafit 1. të këtij neni 
duhet zbatuar edhe rregullat e përcaktuara në pajtim me Dispozitat e Ligjit për 
siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës Ligji Nr. 
2003/19.  

 
KREU II 

SUBSTANCAT AKTIVE 
 

Neni 5 
Regjistrimi dhe Vlerësimi i Substancave Aktive 

 
1. Regjistrin e substancave aktive, me akt nënligjor, e nxjerr Qeveria me propozimin 

e Ministrit, në bashkëpunim me MSH dhe MBPZHR.  
2. Regjistrin e substancave aktive të cilat janë të lejuara të përdoren në PB dhe 

regjistrin e substancave ekzistuese të cilat nuk janë të lejuara të përdorën në PB, 
me akt nënligjor do të nxjerr Qeveria me propozimin e Ministrit në bashkëpunim 
me MSH dhe MBPZHR.  

3. Mënyrën e përgatitjes së dokumentacionit për vlerësimin e substancave aktive në 
PB, dosjen e dokumentacionit për vlerësimin e substancës aktive në PB, procedurat 
për vlerësimin e PB dhe përdorimin e tyre, kategoritë, grupet dhe llojet e PB me 
përshkrimin e tyre dhe parimet unike për vlerësimin e PB, me akte nënligjore, do të 
nxirren nga Qeveria me propozimin e Ministrit, në bashkëpunim me MSH dhe 
MBPZHR. 

 
Neni 6 

Vendosja e substancave aktive dhe substancave themelore në treg 
 
1. Substancat aktive lejohen të vendosen në treg dhe të përpunohen në produkte 

biocide nëse i plotësojnë kushtet sipas dispozitave të këtij ligji, dhe nëse janë të 
regjistruara apo në proces të regjistrimit në listat e substancave I, ose IA.  

2. Paragrafi1. i këtij neni nuk zbatohet për substancat aktive të cilat përdoren për 
qëllime të hulumtimeve shkencore.  

3. Substanca aktive nga paragrafi 1, i këtij neni duhet të jetë e klasifikuar, paketuar 
dhe e shënjuar në pajtim me dispozitat e veçanta me të cilat janë rregulluar 
kimikatet e rrezikshme në Ligjin për kimikate.  

4. Substancat themelore mund të vendosen në treg dhe përdorën si produkte biocide 
vetëm nëse janë të regjistruara në Listën e substancave IB, dhe nëse janë plotësuar 
kushtet për klasifikim, paketim, shënjim në pajtim me dispozitat e këtij ligji, si dhe 
nëse është punuar Lista e sigurisë teknike sipas Ligjit për Kimikate.  
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Neni 7 
Regjistrimi i substancave aktive në Listat I.IA ose IB 

 
1. Substanca aktive regjistrohet në Listat I, I.A ose I.B për periudhë kohore e cila nuk 

kalon dhjetë (10) vjet, nëse sipas njohurive shkencore dhe teknike aktuale, mund të 
pritet se: PB që përmbajnë substancën aktive, PB me rrezikshmëri të ulët, 
respektivisht substancat themelore dhe produktet e tyre substancat e caktuara sipas 
definicionit në nenin 3 paragrafi 1. pika 5. e këtij ligji i plotëson kushtet për 
marrjen e lejes për vendosjen në treg sipas nenit 25 të këtij ligji. 

2. Substanca aktive me rrezikshmëri të ulët nuk do të regjistrohet në Listën I.A, nëse 
sipas dispozitave për kimikatet e rrezikshme lidhur me klasifikimin, paketimin dhe 
shënjimin janë të klasifikuara si: kancerogjene, mutagjene, toksike për 
reproduksion, substanca që shkaktojnë ndjeshmëri të madhe dhe substanca të cilat 
zbërthehen vështirë.  

3. Nëse është e nevojshme që substanca aktive të regjistrohet në Listën I.A, atëherë 
mund të caktohet, se në cilin diapazon të përqendrimit të saj, substanca mund të 
përdoret në PB.  

4. Regjistrimi i substancës aktive në Listën I. I.A ose I.B varet nga:  
4.1. kërkesat që bazohen në:  

4.1.1. caktimin e shkallës minimale të pastërtisë në substancën aktive;  
4.1.2. vetitë e substancës aktive, kur vlera e përmbajtjes së papastërtisë së 

caktuar është më e larta;  
4.1.3. llojin e produktit biocid që mund të përdoret;  
4.1.4. mënyrën si mund të përdoret dhe fushën ku mund të përdoret;  
4.1.5. kategoritë e shfrytëzuesve industriale, profesionale, ose joprofesionale;  
4.1.6. të gjitha kushtet e tjera të veçanta për vlerësimin e shënimeve të 

dorëzuara në Ministri.  
4.2. Konfirmimi:  

4.2.1. nëse janë të nevojshme, Vlerat e Lejuara për Ekspozimin e 
Përdoruesit (VLEP) ndaj PB (AOEL Acceptable Operator Exposure 
Level);  

4.2.2. kur është e rëndësishme, Vlerën e Lejuar të Konsumimit Ditor 
(VLKD) të PB për njeriun (ADI - acceptable daily intake) dhe 
Vlerat Maksimale të Përqendrimit të Lejuar të Mbetjes (VMPLM) 
(MRL- Maximum Residue Limits);  

4.2.3. ndikimet në mjedis dhe ndikimet në organizmat të cilët nuk i 
përkasin grupit të organizmave që janë qëllim i luftimit.  

5. Regjistrimi i substancave aktive në Listën I., I.A ose I.B, është i kufizuar për ato 
lloje të produkteve që rregullohen me akte te veçanta për llojin dhe përshkrimin e 
PB sipas nenit 6 paragrafi 3. për të cilat janë pranuar shënimet e kërkuara sipas 
nenit 25 dhe 26 të këtij ligji. 

6. Regjistrimi i substancave aktive në Listën I, I.A ose I.B, mund të përsëritet një apo 
disa herë në periudhën kohore e cila nuk tejkalon dhjetë (10) vjet. Regjistrimi i 
parë, si dhe të gjitha regjistrimet e përsëritura mund të shqyrtohen në çdo kohë 
nëse ekzistojnë fakte se cili do prej kushteve nga paragrafët 1.2. dhe 4. të këtij neni 
nuk janë të plotësuara.  
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7. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk i ka plotësuar kushtet atëherë mund t’ i jepet afat i 
përkohshëm për të kryer analiza dhe për të ofruar shënimet shtesë sipas nenit 9 të 
këtij ligji.  

8. Regjistrimi i substancës aktive në Listën I, kur është e rëndësishme edhe në Listat 
I.A ose I.B, mund të refuzohet apo ç’regjistrohet nëse:  
8.1. në vlerësimin e substancës aktive sipas nenit 9 të këtij ligji, vërtetohet se 

nën kushtet e lejuara të përdorimit ekzistojnë rreziqet për shëndetin e njeriut 
dhe mjedisin;  

8.2. në Listën I, është regjistruar substanca aktive tjetër për llojin e ngjashëm të 
PB, e cila bazuar në njohuritë shkencore dhe teknike, paraqet dukshëm më 
pak rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin sesa substanca në fjalë.  

9. Vendimi për refuzimin e regjistrimit ose për çregjistrimin e substancës aktive të 
caktuar, nga listat I; IA ose IB duhet të merret duke u bazuar në vlerësimin e 
dokumentacionit për substancën aktive, substancën aktive zëvendësuese apo disa 
substancave zëvendësuese, në mënyrë që të vërtetohet se ndikimet dhe efektet e 
përdorimit të tyre në organizmat që do të luftohen nuk do të shkaktojnë rrezik më 
të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin se sa substanca aktive paraprake.  

 
Neni 8 

Kushtet për regjistrim të substancës aktive në Listat I. I.A ose I.B 
 
1. Për regjistrimin e substancës aktive e cila përdoret në PB ose substancës aktive 

themelore, në njërën nga Listat I., I. A ose I. B, apo ndonjë ndryshim i këtyre 
listave, duhet të bëhet përmes paraqitjes së kërkesës nga aplikuesi.  

2. Kërkesa nga paragrafi 1, i këtij neni, me dokumentacionin e kompletuar sipas 
paragrafit 4, të këtij neni dorëzohet në Ministri.  

3. Parashtruesi i kërkesës në kërkesën për regjistrimin e substancës aktive në Listat I, 
ose I.A, mund të kërkojë për t’i dhënë lejen e përkohshme, në harmoni me nenin 
29 të këtij ligji.  

4. Dokumentacioni për vlerësimin e substancës aktive dhe për regjistrim në njërin 
nga Listat I. I.A ose I.B, përmban:  
4.1. emrin e personit apo emrin e fabrikës, emrin e shoqërisë tregtare;  
4.2. adresën e personit;  
4.3. shënimet për ekzaminimin e substancës aktive dhe nëse ka njohuri së paku 

për një PB që përmban substancë aktive përkatëse në bazë të së cilës sipas 
nenit 9 të këtij ligji do të bëhet vlerësimi i efekteve.  

5. Kërkesës për vlerësim të substancave aktive duhet bashkangjitur dokumentacionin 
si në vijim:  
5.1. identiteti i substancave aktive;  
5.2. vetitë fizike dhe kimike;  
5.3. informacionin shtesë për substancat aktive siç janë: përdorimi, mënyra e 

veprimit, deponimi, masat mbrojtëse dhe të ngjashme;  
5.4. metodat analitike;  
5.5. studimet toksikologjike dhe metabolike;  
5.6. të dhënat për rrezikshmërinë dhe mënyrën e veprimit të substancave aktive 

gjatë përdorimit të tyre në mjedis, studimet ekotoksikologjike;  
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5.7. shpjegimi i klasifikimit, si dhe shënimet e ambalazhimit, dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme në pajtim me Ligjin për kimikate.  

5.8. nëse substanca përmban mikroorganizma apo viruse, atëherë jepen shënimet 
për mikroorganizmat apo viruset;  

5.9. dokumentacioni për vlerësimin e preparateve bazuar në substancat aktive;  
5.10. shënimet për sigurinë gjatë punës;  
5.11. shënimet e tjera të nevojshme sipas ligjeve në fuqi.  

6. Me përjashtim të dispozitës së paragrafit 4, të këtij neni, nuk janë të nevojshme 
shënimet për vlerësimin e PB të caktuar, e cila pritet të përdorët, si dhe shënimet të 
cilat për shkaqe të njohura, nuk është e mundur të sigurohen.  

7. Ministria verifikon dokumentacionin e bashkëngjitur me kërkesën për regjistrimin 
e substancës aktive në Listat I., I.A ose I.B, lidhur me kompletimin e tij. Nëse 
dokumentacioni nuk është i kompletuar, nga parashtruesi i kërkesës kërkohet që në 
afatin e caktuar të kompletojë dokumentacionin.  

8. Nëse gjatë procedurave të vlerësimit vërtetohet, se, për të bërë vlerësimin janë të 
nevojshme shënime shtesë, atëherë për parashtruesin e kërkesës, Ministria do të 
caktojë afatin kohor për t’i ofruar ato shënime. Gjatë kësaj kohe, afati kohor do të 
ngrihet deri sa të prezantohen shënimet e kërkuara.  

9. Kur vërtetohet se dosja e dokumentacionit është e kompletuar, atëherë për 
parashtruesin e kërkesës, Ministria lëshon lejen.  

10. Ministria do të zhvillojë në procedurat e vlerësimit në afat prej dymbëdhjetë (12) 
muajve nga dita që është vërtetuar dhe konfirmuar se dokumentacioni është i 
kompletuar.  

11. Nëse dokumentacioni nuk kompletohet ne afat të caktuar kohor, Ministri e refuzon 
kërkesën.  

 
Neni 9 

Vlerësimi i substancave aktive 
 
1. Vlerësimi i substancave aktive bëhet më qëllim të radhitjes së saj në njërën nga 

Listat I., I.A ose I.B, vërtetimit të efekteve në shëndetin e njeriut, kafshëve dhe 
mjedisit.  

2. Vlerësimi i substancave aktive bëhet në pajtim me metodat dhe standardet të cilat 
përdorën në BE, në bazë të vlerësimeve sipas dispozitave të nenit 3 të këtij ligji 
dhe Parimeve Kryesore për Vlerësimin e Dosjes së dokumentacionit për PB, të 
cilat me akt nënligjor i nxjerr Qeveria me propozim te MMPH-se në bashkëpunim 
me Ministrin e MSH dhe me Ministrin e MBPZHR.  

3. Vlerësimin e substancave aktive e bën, organi kompetent.  
4. Regjistrin e substancave aktive nga paragrafi 3. i këtij neni e mban Ministria e cila 

e bënë publik duke e shpallur në Gazetën Zyrtare.  
 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1173 

KREU III 
VLERËSIMI, VENDOSJA NË TREG DHE PËRDORIMI 

I PRODUKTEVE BIOCIDE 
 

Neni 10 
A) VLERËSIMI I PRODUKTEVE BIOCIDE 

 
1. Vlerësimi i PB bëhet, para se të jepet leja për vendosjen në treg dhe përdorimin e 

tyre, më qëllim që të vërtetohen efektet dhe ndikimet PB në shëndetin e njeriut, 
kafshëve dhe mjedisit.  

2. Vlerësimi i PB bëhet në pajtim me metodat dhe standardet e integruara të cilat 
përdorën në BE, në pajtim me vlerësimet sipas parimeve kryesore të përcaktuara 
sipas nenit 3 të këtij ligji dhe në pajtim me rregullat e përcaktuara me dispozitat 
nga Ligji për kimikate.  

3. Vlerësimi i PB bëhet nga organi kompetent.  
4. Regjistrin e PB-ve nga paragrafi 3. i këtij neni e mban Ministria e cila e bën 

publike duke e shpallur në Gazetën Zyrtare.  
 

Neni 11 
Dokumentacioni për vlerësimin e PB 

 
1. Kërkesa për vlerësimin e PB duhet të përmban shënimet personale të parashtruesit 

të kërkesës, adresën, dokumentet për rezultatet e testimeve, në bazë të cilave sipas 
nenit 10 të këtij ligji, do të bëhet vlerësimi i efekteve dhe ndikimeve nga aspekti i 
rrezikut të PB.  

2. Kërkesa sipas paragrafit 1, të këtij neni konsiston në plotësimin e kushteve të 
përcaktuara sipas dispozitave nga neni 5 paragrafit 3. të këtij ligji.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi1. i këtij neni, nuk është e nevojshme të paraqiten 
shënimet, të cilat duke pasur parasysh përdorimin e llojit të PB, nuk do të nevojiten 
gjatë vlerësimit të tyre, si dhe shënimet që për shkaqe të njohura apo për shkaqe 
teknike nuk mund të sigurohen. Në raste të tilla Ministrisë duhet ofruar një 
arsyetim. Ministria do të bëjë vlerësimin e arsyeve të paraqitura në kërkesë.  

 
Neni 12 

Kushtet e përgjithshme për vendosjen në treg të PB-ve 
 
1. Në rastet kur është lejuar një PB, sipas dispozitave të këtij ligji, Ministria mund t’i 

lejojë parashtruesit të kërkesës të radhës, vendosjen e PB në treg edhe pse i njëjti 
është shërbyer me shënimet e parashtruesit të kërkesës të parë, me kusht që të 
vërtetohet se ka të bëjë me të njëjtin PB i cili përmban të njëjtën substancë aktive. 

2. Përjashtimisht, sipas dispozitave të këtij ligji me të cilat është rregulluar përmbajtja 
e dokumentacionit të nevojshëm për vendosjen në treg të substancës aktive dhe 
PB, parashtruesi i kërkesës para se të bëjë eksperimentin në kurrizorë, do të 
kërkojë nga Ministria këto shënime: 
2.1. a ka pasur më herët leje të ngjashme ndonjë parashtruesi të kërkesës lidhur 

me PB për të cilën po kërkohet leje;  
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2.2. emrin dhe adresën e bartësit të më hershëm të lejes.  
3. Kërkesës nga paragrafi 2. i këtij neni duhet bashkangjitur vërtetimin se 

parashtruesi i kërkesës i radhës, do të parashtrojë kërkesën në emrin e tij dhe i cili 
posedon dokumentacionin sipas nenit 25 të këtij ligji.  

4. Në rastin kur vlerësohet se parashtruesi i kërkesës së radhës i plotëson kushtet 
sipas paragrafit 3. të këtij neni, Ministria do të jep emrin dhe adresën e bartësit të 
mëparshëm të lejes dhe e njofton lidhur me lëshimin e lejes për parashtruesin e 
kërkesës së radhës.  

5. Në mes bartësit të mëparshëm të lejes dhe parashtruesit të kërkesës së radhës për 
leje duhet të bëhet marrëveshje për shfrytëzimin e shënimeve më qëllim të evitimit 
të përsëritjes së eksperimenteve në kurrizorë.  

6. Ministria e bënë marrëveshjen mes palëve sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin 
për kimikate.  

7. Nëse bartësi i mëparshëm i lejes dhe parashtruesi i kërkesës i tanishëm për leje nuk 
mund të bëjnë marrëveshje mes tyre, Ministria vendosë për mënyrën e shërbimit 
me shënime për parashtruesin e kërkesës të radhës.  

8. Me rastin e shqyrtimit të dokumentacionit për vlerësimin e një PB, pranohen 
ekzaminimet e bëra në kafshe nga vendet anëtare të BE-së, me kusht që analizat e 
tilla të jenë bërë në pajtim me praktika të mira laboratorike.  

 
Neni 13 

B) LEJET  
 

1. Personi mund të vendos në treg dhe të përdor PB në territorin e Republikës se 
Kosovës, vetëm nëse posedon lejen e nxjerr në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

2. Leja nga paragrafi 1. i këtij neni lëshohet-ndërpritet nga Ministri me vendim të 
posaçëm, kundër të cilit nuk është e lejuar ankesa. Personi ka drejt të ngritë padi në 
gjykatën kompetente.  

3. Vendimi nga paragrafi 2. i këtij neni merret pas shqyrtimit dhe rekomandimit nga 
Komisioni për vlerësimin e P.B sipas nenit 19 të këtij ligji.  

4. Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 1, të këtij neni, substancat aktive të cilat 
janë regjistruar në Listën I.B dhe PB të cilat përbëhen vetëm nga e njëjta substancë 
aktive, mund të vendosen në treg për t’u përdorur në cilësinë e PB pa leje, por 
vetëm nëse është në pajtim me dispozitat e Ligjit për kimikate.  

5. Leja sipas paragrafit 1. të këtij neni jepet për afat kohorë më së shumti për dhjetë 
(10) vite dhe mund të ripërtërihet në bazë të kushteve të përcaktuara me këtë ligj. 
Nëse substanca aktive është e regjistruar në Listën I. apo I.A, leja jepet në afat për 
sa kohë është e regjistruar në këto Lista. 

 
Neni 14 

Kushtet për lëshimin e lejes 
 
1. Ministri do të jep lejen për vendosjen e PB në treg nëse:  

1.1. janë plotësuar kushtet sipas nenit 3 të këtij ligji;  
1.2. janë plotësuar kushtet sipas dispozitave të nenit 5 paragrafi 3. të këtij ligji;  
1.3. nëse mund të vërtetohet sasia dhe lloji i substancës aktive, të gjitha 
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papastërtitë dhe shtesat toksikologjike dhe eko–toksikologjike të cilat edhe 
pse të lejuara mund të shkaktojnë pasoja gjatë përdorimit;  

1.4. janë të njohura cilësitë fizike dhe kimike; si dhe  
1.5. nëse plotësohen kushtet për magazinimin e PB.  

2. Duke u bazuar në dispozitat e këtij ligji dhe në vlerësimin e Komisionit nga neni 
19 të këtij ligji, përveç lejes së rregullt, Ministri mund të lëshon edhe leje të 
veçanta për vendosjen e PB në treg.  

3. Gjatë lëshimit të lejes duhet marrë parasysh edhe dispozitat e akteve të caktuara 
me të cilat është rregulluar mbrojtja dhe siguria në punë, mbrojta e konsumatorëve, 
mbrojtja e shëndetit të kafshëve dhe mjedisit dhe sipas nevojës duhet shënuar 
kushtet tjera në harmoni me ato akte.  

 
Neni 15 

Kërkesa për marrjen e lejes 
 
1. Kërkesa për marrjen e lejes bëhet nga personat që prodhojnë, vendosin në treg, 

ndërmjetësojnë ose përdorin PB si dhe nga të autorizuarit e tyre.  
2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të shoqërohet me dokumentacionin e 

përcaktuar sipas akteve nënligjore të nxjerra në bazë të nenit 27 paragrafit 4. të 
këtij ligji.  

3. Kërkesës për leje sipas paragrafit 1 të këtij neni, parashtruesi i kërkesës i 
bashkëngjit informatat si në vijim:  
3.1. emrin dhe adresën e parashtruesit të kërkesës;  
3.2. emrin dhe numrin e lejes së lëshuar për PB në ndonjërin nga vendet anëtare 

të BE-së;  
3.3. emrin dhe adresën e bartësit të lejes, emrin e vendit anëtar të BE-së që ka 

lëshuar lejen;  
3.4. emrin e substancës aktive, paketimin, etiketimin e PB;  
3.5. emrin e propozuar për vendosje në treg në territorin e Republikës së 

Kosovës;  
3.6. etiketën e propozuar nga bartësi i lejes, prodhuesi apo përdoruesi.  

4. Me rastin e parashtrimit të kërkesës pranë Ministrisë, personi është i obliguar të 
sjell mostrat dhe përbërjen e PB, propozim deklaratën apo etiketën, paketimin dhe 
udhëzuesin për përdorim.  

 
Neni 16 

Përcaktimi dhe lejimi i strukturës së formuluar të PB 
 
1. Struktura e formuluar e PB do të përcaktohet nga Ministria me kërkesë nga 

personi, apo edhe pa kërkesën e tij.  
2. Nëse kërkesa për caktimin e Strukturës së formuluar të PB bëhet nga personi, 

atëherë së bashku me kërkesën për leje prezanton të gjitha shënimet dhe provat se 
ndryshimet që mund të parashihen në kuadër të strukturës së formuluar të PB, nuk 
e shtojnë rrezikun dhe nuk e zvogëlojnë efikasitetin në krahasim me PB, të 
propozuar. 

3. Ministria miraton Strukturën e formuluar të PB nëse janë plotësuar kushtet në 
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lidhje me kompletimin e dokumentacionit sipas këtij ligji, në afat brenda 
gjashtëdhjetë (60) dite nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

4. Lidhur me përcaktimin e strukturës së formuluar të PB, Ministria njofton personin 
për leje, në afat prej tridhjetë (30) ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

 
Neni 17 

Përmbajtja e lejes 
 
1. Leja nga paragrafi 1. e nenit 13 të këtij ligji përmban shënimet:  

1.1. emrin e produktit biocid;  
1.2. emrin dhe adresën ose vendqëndrimin e personit;  
1.3. listën e substancave aktive, emrat e tyre kimik ose emrat tjerë, të cilët e 

lejojnë identifikimin e substancës, si dhe emrin dhe adresën e prodhuesve të 
tyre;  

1.4. llojin e produktit biocid, karakteristikat e tij si dhe qëllimin e destinimit;  
1.5. qëllimin dhe kushtet e qarkullimit dhe përdorimit të produktit biocid;  
1.6. llojin e paketimit;  
1.7. përmbajtjen e etiketës dhe fletës shoqëruese informative apo udhëzuesin e 

përdorimit;  
1.8. datën e skadimit të produktit biocid;  
1.9. datën e skadimit të autorizimit;  
1.10. numrin dhe datën e lëshimit të autorizimit, regjistrimit, lejes së përkohshme 

apo të veçantë.  
2. Në leje mund të caktohen kushte specifike lidhur me vendosjen në treg dhe 

përdorimin e PB si: vendin e shitjes së PB, vendin e magazinimit ose për ndonjë 
qëllim tjetër për të cilën ekziston arsyeja. 

 
Neni 18 

Kufizimet për vendosjen e PB në treg 
 
1. PB, të cilat për shkak se posedojnë veti të rrezikshme janë të regjistruar si toksike, 

shumë toksike, kancerogjene në grupin I. apo II mutagjene në grupin I apo II ose si 
substanca toksike për reproduktim në grupin I apo II të njëjtat nuk mund të 
vendosen në treg dhe të përdorën si mall për konsum të përgjithshëm.  

2. PB nga paragrafi 1. i këtij neni mund të vendosen në treg vetëm për qëllim të 
përdorimit në mënyrë profesionale.  

3. PB për të cilat nuk është lëshuar leja në pajtim me këtë ligj nuk mund të vendosen 
në treg apo të përdoren në territorin e Republikës së Kosovës.  

4. Nëse nga aspekti i njohurive shkencore dhe teknike, ekzistojnë arsye për dyshime 
që një PB i lejuar paraqet rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, atëherë 
Ministri me vendim kufizon apo ndalon vendosjen e tij në treg.  

5. Të gjitha ndalesat e përcaktuara me Direktivat e Komisionit Europian për PB, 
detyrimisht zbatohen nga Ministria, e cila me vendim do të ndalon vendosjen në 
treg dhe përdorimin e produkteve të tilla.  
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Neni 19 
Komisioni për vlerësimin e PB 

 
1. Komisioni për vlerësimin e PB emërohet nga Ministri dhe përbëhet nga ekspertë 

profesional nga lëmitë e: toksikologjisë, mjekësisë, farmakologjisë apo farmacisë, 
teknologjisë, kimisë, biologjisë, ekologjisë, veterinarisë, agronomisë, inxhinierisë 
kimike dhe nga lëmitë tjera relevante. 

2. Komisioni caktohet nga Ministri në bashkëpunim me MSH dhe MBPZHR.  
3. Komisioni përbëhet së paku nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë.  
4. Komisioni nga paragrafi 1. i këtij neni pas shqyrtimit të dokumentacionit të 

prezantuar nga parashtruesi i kërkesës, jep rekomandim profesional për lëshimin e 
lejes lidhur me vendosjen në treg dhe përdorimin e PB.  

5. Komisioni kryen këto punë:  
5.1. jep rekomandim për lëshimin apo refuzimin e lejes;  
5.2. jep rekomandim për ndalim dhe kufizim të përdorimit të PB;  
5.3. jep rekomandimin e caktimit të Strukturës së formuluar të PB.  

6. Procedura për funksionimin e komisionit, mënyrën dhe numërimin e përfaqësimit 
të anëtarëve detyrimet e anëtarëve të komisionit, mënyrën e hartimit të raportit dhe 
kryerjen e punëve tjera nga komisioni Ministri në konsultim me Ministrin e MSH, 
Ministrin e MBPZHR nxjerr akt nënligjor.  

7. Anëtarët e komisionit nuk duhet të kenë konflikt interesi me parashtruesit e 
kërkesës të cilët prodhojnë apo vendosin në treg PB.  

 
Neni 20 

Regjistri i PB 
 
1. Ministria mban regjistrin për lejet e lëshuara për PB dhe çfarëdo ndryshime të 

lejeve. 
2. Regjistri i PB, për të cilat është dhënë leja duhet publikuar njëherë në vit 

kalendarik në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
3. Sipas nevojës në periudhat e ndryshme kohore Ministria mund të publikon 

ndryshimet dhe plotësimet e regjistrit sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  
4. Regjistri sipas paragrafit 1. të këtij neni, përmban këto shënime:  

4.1. emrin e prodhuesit dhe emërtimin e plotë të subjektit;  
4.2. adresën e parashtruesit të kërkesës;  
4.3. emrin tregtarë të PB;  
4.4. emrin dhe përmbajtjen e secilës substancë aktive, emrin dhe përmbajtjen e 

substancave tjera në PB, nëse janë të regjistruara dhe shënuara si substanca 
kimike të rrezikshme;  

4.5. regjistrin e të gjitha substancave aktive dhe substancave tjera, nëse janë të 
regjistruara si kimikate të rrezikshme në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
Kimikate;  

4.6. llojin e substancës dhe lejen për përdorim;  
4.7. lloji dhe gjendja agregate e PB;  
4.8. klasa sipas rrezikshmërisë dhe numri i porosisë;  
4.9. numrin dhe datën e lëshimit të lejes, skadimit të saj;  
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4.10. shënimet për vlerat kufitare, të mbetjeve nëse janë të ditura;  
4.11. kushtet nën të cilat PB mund të vendosen në treg dhe të përdoren;  
4.12. shkaqet për ndryshimin e lejes;  
4.13. llojin e procedurave me të cilat është nxjerrë leja;  
4.14. të gjitha kërkesat për veçoritë lidhur me vendosjen në treg dhe përdorim të 

PB.  
 

Neni 21 
Përtëritja e lejes 

 
1. Leja për vendosjen e PB në treg mund të përtërihet, nëse janë të plotësuara kushtet 

sipas këtij ligji.  
2. Kërkesa për përtëritjen e lejes parashtrohet në afat kohorë prej gjashtëdhjetë (60) 

ditëve para skadimit të afatit të lejes që posedon, nëse leja është lëshuar me 
procedurë të shkurtër, ndërsa në afat kohorë prej një viti nëse leja është lëshuar me 
procedurë të plotë.  

3. Nëse vërtetohet se kushtet për vendosjen në treg të PB nuk kanë ndryshuar, 
respektivisht nëse ato kushte nuk janë plotësuar, atëherë Ministri me vendim e 
aprovon apo e refuzon përtëritjen e lejes.  

4. Nëse ekzistojnë shënime të reja apo dyshime se nuk është i plotësuar ndonjëri prej 
kushteve në bazë të të cilave është lëshuar leja, Ministri mund të kërkon shënime 
plotësuese në afat të caktuar. 

 
Neni 22 

Ndryshimi dhe anulimi i lejes 
 
1. Ministri mund të ndryshon lejen për vendosjen në treg dhe përdorim të PB nëse:  

1.1. nga aspekti i mënyrës së përdorimit dhe sasisë së PB, në bazë të njohurive 
shkencore dhe teknike është në interes të mbrojtjes së shëndetit të njeriut 
dhe mjedisit;  

1.2. kërkohet nga bartësi i lejes.  
2. Nëse ndryshimi i lejes është kërkuar për shkak të zgjerimit të fushës së përdorimit, 

Ministri do të nxjerr vendim për plotësim të lejes duke i respektuar kushtet e 
veçanta për substancën aktive, e cila është e regjistruar në regjistrin I. ose I.A.  

3. Leja mund të ndryshohet vetëm nëse është vërtetuar se kushtet nga neni 14 i këtij 
ligji janë të plotësuara.  

4. Nëse për ndryshimet e propozuara në leje merren parasysh kushtet e veçanta për 
substancën aktive të regjistruar në listën I ose IA, atëherë ato ndryshime mund të 
lejohen vetëm pasi të bëhet vlerësimi i substancës aktive, duke i marrë parasysh 
kushtet e përcaktuara sipas dispozitave të nenit 8 të këtij ligji.  

5. Ndryshimi i lejes për vendosjen e PB në treg, miratohet nga Ministri në afat kohor 
prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.  

6. Ministri anulon lejen për vendosjen e PB në treg para skadimit të afatit nëse 
vërtetohet: 
6.1. substanca aktive nuk do të jetë në regjistrin e substancave aktive të BE-së, 

për shkak se nuk është lejuar vazhdimi i regjistrimit në ato lista;  
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6.2. kanë ndryshuar kushtet për dhënien e lejes;  
6.3. kur kërkohet nga parashtruesi i kërkesës verifikimi gjithëpërfshirës për PB;  
6.4. leja është lëshuar duke u bazuar në shënime të pasakta apo shënimeve që 

krijojnë dyshime.  
 

Neni 23 
Veprimet me PB pas anulimit te lejes 

 
1. Në rastet kur ndodhin ndryshime apo ndërpritet leja e caktuar për vendosjen e PB 

në treg, Ministri nxjerr vendim lidhur me kushtet se si duhet vepruar me PB pas 
anulimit apo ndryshimit të lejes.  

2. Pas anulimit të lejes, apo në rastet kur është lëshuar leje e veçantë, Ministri duke u 
bazuar në kërkesën me shkrim nga poseduesi i lejes do të aprovon afatin për 
përdorimin e sasisë së mbetur të PB apo urdhëron asgjësimin e tyre në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 24 

Masat mbrojtëse 
 
1. Nëse ekziston dyshimi i bazuar se produktet biocide janë lejuar ose ato janë në 

procesin e vendosjes në treg dhe përdorim, ashtu që ato paraqesin rrezik për 
shëndetin e njeriut, kafshëve dhe mjedisin, Ministri menjëherë do ta ndaloj apo 
kufizoj vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre në territorin e Republikës së 
Kosovës.  

2. Për ndalimin ose kufizimin e vendosjes së PB në treg dhe përdorim në territorin e 
Republikës së Kosovës, Ministri njofton Qeverinë. Me këtë rast përshkruan 
shkaqet e marrjes së vendimit për kufizim apo ndalim.  

3. Vendimi nxirret në afat kohor prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e ndalimit apo 
kufizimit.  

 
C) LEJET E RREGULLTA PËR VENDOSJEN E PB NË TREG 

 
Neni 25 

Leja me procedurë të plotë -Autorizimi 
 
1. Vendosja e PB në treg me leje sipas procedurës së plotë - autorizimi mund të bëhet 

nëse substancat aktive janë të regjistruara në regjistrin I. ose I.A.  
2. Kërkesës për dhënien e lejes sipas procedurës së plotë duhet bashkangjitur 

dokumentacionin e nevojshëm për secilën substancë aktive në përbërjen e PB dhe 
për secilën PB, deklaratën për qasjen në shënimet dhe dokumentet e prezantuara.  

3. Dokumentacioni nga paragrafi 2. i këtij neni duhet të përmbajnë shënime të plota, 
detajet për hulumtimet e kryera, për metodat e përdorura ose citimet bibliografike 
të atyre metodave. Dosja e dokumenteve me shënimet e prezantuara për miratimin 
e lejes me procedurë të plotë, duhet të jetë e mjaftueshme për vlerësimin e efekteve 
dhe cilësisë së PB, sipas nenit 3 të këtij ligji. 

4. Dokumentacioni nga paragrafi 2. i këtij neni përgatitet dhe dorëzohet në formë të 
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dosjes teknike në të cilën jepen shënimet sipas akteve të veçanta nga neni 5 
paragrafi 3. i këtij ligji, për substancat aktive në përbërjen e PB dhe për PB.  

5. Bazuar në cilësitë dhe propozimet për qëllimin e përdorimit të PB, shënimet të cilat 
nuk janë të nevojshme, nuk përfshihen në dokumentacionin sipas paragrafit 2, të 
këtij neni. Në këtë dokumentacion nuk përfshihen edhe shënimet të cilat nuk janë 
shumë të rëndësishme ose nga aspekti teknik është vështirë që të sigurohen. Në 
këto raste duhet që Ministrisë t’i ofrohet arsyet e bazuara për të cilat shënimet nuk 
janë siguruara.  

6. Nëse në harmoni me aktin nënligjor për vlerësimin e rrezikut nga PB, të cilin e 
aprovon Ministri, është vërtetuar se për vlerësimin e rrezikut nga PB janë të 
domosdoshme shënimet shtesë, duke përfshirë edhe shënimet për testet shtesë, 
parashtruesit i kërkesës për leje është i obliguar që të ofron edhe ato shënime.  

7. Afati për shqyrtimin dokumentacionit sipas paragrafit 6. të këtij neni do të fillon të 
vlejë pas kompletimit të dokumentacionit.  

8. Emri i substancës aktive duhet shënuar në pajtim me aktin e veçantë me të cilën 
është rregulluar klasifikimi, paketimi, shënjimi i kimikateve të rrezikshme ose nëse 
substanca nuk është në aktin e veçantë, duhet që emërtimi i substancës të bëhet 
sipas Regjistrit Europian për kimikatet ekzistuese (EINECS), nëse substanca nuk 
është në këtë regjistër atëherë ajo emërtohet sipas emërtimit të zakonshëm të 
Organizatën Ndërkombëtare për Normimin (ISO-International Standardisation 
Organisation). Nëse këto nuk janë të mundshme, substanca duhet emërtuar sipas 
emrit kimik të saj në pajtim me rregullat e Bashkësisë Ndërkombëtare për Kimi 
Aplikative të Pastër (IUPAC- International Union for Pure Applicative Chemistry).  

9. Ministria mund të kërkoj nga parashtruesi i kërkesës që të ofron mostrat për PB-në 
dhe mostrat për secilin përbërës të PB.  

10. Ministria në bazë të kërkesës së Komisionit Europian, është e obliguar të ofron 
shënimet e kërkuara.  

11. Dokumentacionin e nevojshëm për lejen e PB, procedurat për leje (autorizim) 
afatet për prezantimin e dokumentacionit, dhe lëshimin e lejes, Qeveria me 
propozim te Ministrit nxjerr akte të veçanta nënligjore në bashkëpunim me 
Ministrin e MSH dhe Ministrin e MBPZHR.  

 
Neni 26 

Leja me procedurë të shkurtër - Regjistrimi 
 
1. PB me rrezikshmëri të ulët, mund të vendosën në treg me leje të lëshuar sipas 

procedurës së shkurtër – Regjistrimi- nëse substanca aktive e tyre është e 
regjistruar në Listën I.A.  

2. Kërkesa për nxjerrjen e lejes sipas procedurës së shkurtër për vendosjen në treg të 
PB-ve të listës IA, duhet të përmbaj shënimet: për parashtruesin e kërkesës, 
shënimet për PB-në, për qëllimin e përdorimit, ndikimet dhe efektet e PB, metodat 
për analiza, propozimin për klasifikim, paketim dhe shenjim, Listën e sigurisë 
teknike sipas dispozitave të Ligjit për kimikate, nëse është e nevojshme deklaratën 
për qasje në informata të cilat kanë të bëjnë me PB-të, të gjitha substancat aktive 
në përbërje të PB, dhe shënime të tjera që janë të rëndësishme për mbrojtjen e 
shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe mjedisit.  
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3. Dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e PB, procedurat e regjistrimit, 
afatet për prezantimin e dokumentacionit, lëshimin e lejes, Qeveria me propozim te 
Ministrit nxjerr akte të veçanta nënligjore në bashkëpunim me Ministrin e MSH 
dhe Ministrin e MBPZHR.  

 
Neni 27 

Shqyrtimi i kërkesës dhe afatet kohore për procedurë të lejes 
 
1. Pas pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes për vendosjen e PB në treg, Ministria 

bënë verifikimin e dokumentacionit dhe nëse ai nuk është i kompletuar atëherë ajo 
e cakton afatin kohor për kompletimin e tij.  

2. Nëse dokumentacioni nuk është i kompletuar sipas paragrafit 1 të këtij neni në 
afatin kohor, atëherë Ministria duke u bazuar në arsyetimin e parashtruesit të 
kërkesës, cakton afat shtesë i cili nuk mund të tejkalojë afatin e përgjithshëm të 
procedurës ligjore me shumë se gjashtë (6) muaj. Nëse përsëri nga parashtruesi i 
kërkesës, nuk janë plotësuar kushtet e kërkuara, atëherë Ministria është e obliguar 
të ndërpres procedurën për lëshimin e lejes. 

3. Afati kohor për procedurën e rregullt të shqyrtimit të kërkesës fillon që nga dita e 
kompletimit të dokumentacionit.  

4. Nëse gjatë procedurës së shqyrtimit të kërkesës vërtetohet se për vlerësimin e PB 
janë të nevojshme shënime të tjera plotësuese, Ministria do ti kërkon ato nga 
parashtruesi i kërkesës, dhe do të përcakton afatin kohor për të cilën duhet ofruar 
ato shënime.  

5. Në rastin si në paragrafin 3. të këtij neni, afati kohor nga paragrafi 6. i këtij neni do 
të ndërpritet dhe do të fillon të vlejë nga afati kohor i përcaktuar për ofrimin e 
shënimeve.  

6. Afati kohor për lëshimin e lejes sipas procedurës së plotë- Autorizim, është një vit 
nga data e pranimit të dokumentacionit të kompletuar, ndërsa sipas procedurës së 
shkurtër – Regjistrimin, është gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e pranimit të 
dokumentacionit të kompletuar.  

 
D) LEJA E BAZUAR NË NJOHJEN E NDËRSJELLË 

NË BASHKËSINË EUROPIANE 
 

Neni 28 
Njohja e ndërsjellë e lejes 

 
1. Ministria do të verifikoj nëse janë apo jo në pajtim me dispozitat e këtij ligji 

procedurat më të cilat është lëshuar leja për vendosjen në treg të PB, nga shteti 
tjetër anëtarë i BE-së.  

2. Kërkesa për verifikim sipas paragrafit 1, të këtij neni duhet të përmbaj:  
2.1. përmbledhjen e dokumentacionit nga paragrafi 2. dhe 3. i nenit 25 të këtij 

ligji, nëse leja është lëshuar në bazë të procedurës së plotë- Autorizimi,  
2.2. dokumentacioni me shënimet sipas nenit 26 paragrafi 2. dhe 3. të këtij ligji, 

përveç shënimeve për efektet, për të cilat është e mjaftueshme dosja e 
dokumentacionit, nëse leja është lëshuar në procedurë të shkurtër-Regjistrim. 
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2.3. kopjen e vërtetuar të lejes së mëparshme, përveç kur Ministria mund ta 
siguroj nga arkiva e saj, 

3. Në procedurën e pranimit të ndërsjellë të lejes mes shteteve, Ministri, duke u 
bazuar në vlerësimin e Autoritetit kompetent për produktet biocide, jep lejen në 
afat prej njëqindenjëzet (120) ditësh, kur ka të bëjë me Autorizimin e PB-ve, 
respektivisht, në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nëse kemi të bëjmë me 
Regjistrimin, nën kushtet që substanca aktive është regjistruar në Listat I. ose I.A. 
Leja mund të jepet për afat kohorë të njëjtë për të cilën e ka lëshuar shteti anëtar i 
BE-së.  

4. Afati kohor për të lëshuar lejen sipas paragrafit 3. të këtij neni fillon të vlejë që nga 
dita kur Autoriteti kompetent e vërteton se dokumentacioni është kompletuar.  

5. Kushtet dhe përmbajtjen e kërkesës për njohjen e ndërsjellë të lejeve, me akt 
nënligjorë, e nxjerr Ministri.  

 
E) LEJA E VEÇANTË 

 
Neni 29 

Leja e përkohshme për vendosjen në treg të PB 
 
1. Përjashtimisht nga neni 25 i këtij ligji, Ministri mund të lejon përkohësisht 

vendosjen në treg të PB i cili përmban substancën e re aktive, që është prodhuar 
për përdorime të njohura, përveç për hulumtime shkencore nëse dokumentacioni 
është i kompletuar dhe nëse Ministria vlerëson se: 
1.1. substanca e re i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj;  
1.2. është e pritshme që PB do të plotëson kushtet për të lëshuar lejen sipas këtij 

ligji;  
1.3. substanca e re është regjistruar, është shënjuar, paketuar në rregull dhe për 

te ekziston Lista teknike e sigurisë e plotësuar në përputhshmëri me 
dispozitat e ligjit për kimikatet;  

1.4. PB nuk shfaq asnjë cilësi të rrezikshme, që do të kushtëzonte radhitjen e saj 
në grupin nga paragrafi1. i nenit 19 sipas këtij ligji.  

2. Parashtruesi i kërkesës është i obliguar që kërkesës të i bashkëngjis:  
2.1. deklaratën apo vërtetimin se PB përmban substancën aktive e cila është në 

procedurë për regjistrim në njërën nga Listat e substancave;  
2.2. dosjen e dokumentacionit për substancën aktive; dhe  
2.3. dosjen e dokumentacionit për PB.  

3. Ministri jep lejen e përkohshme për periudhën kohorë jo më shumë se tre (3) vite.  
4. Nëse pas skadimit të afatit të lejes së përkohshme, substanca aktive ende nuk është 

regjistruar në listat e substancave I. apo I.A, për shkak se procedura e regjistrimit 
ende nuk është përfunduar dhe se nga aspekti i vlerësimeve të mëparshme nuk 
kanë ndryshuar, po ashtu nuk ekzistojnë dyshime se substanca nuk do të 
regjistrohet në Listat I ose IA, atëherë Ministri mund ta zgjatë afatin e lejes së 
përkohshme jo më shumë se edhe për një vit.  

5. Leja e përkohshme do të ndërpritet nëse në nivel të BE-së vendoset se substanca 
aktive nuk i plotëson kushtet për t’u regjistruar në regjistrin I.ose I.A.  
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Neni 30 
Lejimi i PB për situata të jashtëzakonshme 

 
1. Përjashtimisht nga nenet 25, 26, 27 dhe 28 të këtij ligji, nëse në Republikën e 

Kosovës nuk ekziston PB adekuate, por paraqitet nevoja për pengimin, eliminimin 
apo asgjësimin e organizmave të caktuar të dëmshëm, Ministri jep lejen për periudhë 
kohore jo më shumë se njëqindenjëzet (120) ditë, për kushte dhe sasi të caktuara. 

2. Në leje duhet shënuar të dhënat për prodhuesin e PB, sasinë që do të vendoset në 
treg, mënyrën e përdorimit, zonën ku do të përdorët, kushtet nën të cilat do të 
përdorët, shënimet për përdoruesin dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për PB.  

3. Ministri ndërprenë apo e ndryshon lejen për situata të jashtëzakonshme nëse PB 
nuk i plotëson kriteret dhe efektet e përcaktuara, nëse PB nuk është i nevojshëm 
apo nëse pasojat e përdorimit të PB janë më të mëdha se efektet e dobishme të tij.  

 
Neni 31 

Lejimi për hulumtime shkencore dhe zhvillim 
 
1. Për çfarëdo hulumtime shkencore apo testime që kanë për qëllim zhvillimin 

shkencorë, për të cilat është e nevojshme të përdorët ndonjë substancë aktive ose 
ndonjë PB për të cilën personi nuk posedon lejen për vendosje dhe përdorim në 
treg duhet që paraprakisht të merret leja, duke u bazuar në dispozitat e këtij ligji.  

2. Leja nga paragrafi 1. i këtij neni jepet ose ndërpritet me vendimin e Ministrit dhe 
kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa. Personi i pakënaqur mund të ushtroj padi 
në gjykatën kompetente.  

3. Bartësi i lejes sipas paragrafit 1. të këtij neni, është i obliguar që PB ta përdorë në 
sasi dhe në vende të caktuara sipas kushteve të përcaktuara në leje për hulumtime 
shkencore.  

4. Kërkesa për marrjen e lejes për hulumtime shkencore duhet të përmbaj shënimet 
për qëllimin e hulumtimit shkencorë, metodën e paraparë për zhvillimin e 
hulumtimit, përgatitjen profesionale të personelit që do të bënë hulumtimin, 
përshkrimin e objekteve, hapësirave dhe kushteve në të cilat bëhet hulumtimi, 
mënyra e mbajtjes së shënimeve për zhvillimin e hulumtimit shkencorë, mënyrën e 
përdorimit të PB gjatë hulumtimit dhe mënyrën e përkujdesjes së mbeturinave, 
trajtimin e tyre dhe shënimet për to.  

5. Bartësi i lejes për hulumtim shkencorë është i obliguar të ofron të dhëna të 
detajuara për PB ose substancën aktive siç janë: të dhënat për shënjim apo për 
etiketën, për sasinë e furnizuar, emrin dhe adresën e personit që e ka prodhuar apo 
furnizuar si dhe personit që e ka pranuar, të krijon dosjen e dokumentacionit për 
mes të cilit jepen të gjitha shënimet për ndikimet e mundshme në shëndetin e 
njeriut, kafshëve dhe në mjedis. 

6. Bartësi i lejes për hulumtim shkencorë është i obliguar që në Ministri në formë të 
shkruar të ofroj shënimet e mbajtura, dokumentacionin dhe njoftimin lidhur me 
zhvillimet dhe rezultatet e hulumtimit shkencorë.  

7. Shënimet e kërkuara në paragrafin 5. dhe 6. të këtij neni, ofrohen në Ministri.  
8. Nëse hulumtimi shkencorë i propozuar mund të shkaktoj ndikime negative në 

shëndetin e njeriut, kafshëve dhe në mjedis, atëherë Ministri mund ta ndaloj apo të 
caktoj kushte të tjera të veçanta të cilat mundësojnë hulumtim shkencorë të sigurt.  
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KREU IV 
NOTIFIKIMI DHE INVENTARIZIMI I SUBSTANCËS AKTIVE DHE PB 

 
Neni 32 

Inventari i Produkteve biocide dhe substancave aktive biocide 
 
1. Inventari për PB dhe Substancat aktive do të përgatitet nga Ministria në pajtim me 

dispozitat e këtij kreu, dhe do të freskohet me të dhëna të reja në mënyrë të 
vazhdueshme. Ky inventar përmban:  
1.1. listën e produkteve biocide të notifikuara sipas nenit 33, dhe produktet në 

listë mund të qëndrojnë në treg deri në skadimin e lejes ose përderisa 
qëndrimi në treg i këtij produkti të ndalohet apo kufizohet me vendim të 
Ministrit.  

1.2. Lista nga paragrafi 1 pika 1 do të freskohet në mënyrë të vazhdueshme duke 
i përfshirë notifikimet e pranuara dhe informatat shtesë.  

1.3. Listën e substancave aktive të cilat do të lejohen që të përdoren në produktet 
biocide tridhjetë (30) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe më tej 
përmbajnë substanca ekzistues aktive siç janë definuar në nenin 2 paragrafi 
1, pika 6, të këtij ligji. Kjo listë do të freskohet në mënyrë të vazhdueshme 
në pajtim me zhvillimet e në Listat I, IA dhe IB të Shtojcës së Direktivës 
98/8/EC për Produkte Biocide dhe Shtojca II e Rregullores së Nr. 
1451/2007/EC.  

2. Inventari i Produkteve Biocide dhe Substancave Aktive Biocide do të jetë publik 
dhe shpallet në Web-faqen e Ministrisë.  

 
Neni 33 

Notifikimi dhe Inventari 
 
1. Prodhuesit, importuesit ose distributorët e PB, të cilat kanë qenë në treg para datës 

së hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet që këto produkte ti notifikojnë në Ministri 
brenda një afati kohor prej (1) viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

2. Ministria në afat kohor prej dy (2) vitesh nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji, do ti 
vlerësoj notifikimet e pranuara dhe do ta themeloj Inventarin e produkteve biocide 
të cilat janë lëshuar në treg para hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

3. Prodhuesit, importuesit ose distributorët e PB, për të cilët vendosja në treg bëhet 
për herë të parë nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji notifikimi i tyre duhet të bëhet 
në Ministri para se PB të vendosen në treg dhe atë:  
3.1. vendosja në treg lejohet vetëm atëherë pasi që Ministria ta pranoj 

notifikimin ose ta lëshoj lejen, ashtu siç është kërkuar me dispozitat e këtij 
ligji;  

3.2. ministria do ti vlerësoj notifikimet e pranuara për produktet e reja biocide 
dhe do ta konfirmoj pranimin ose mos pranimin e futjes në Inventar brenda 
tridhjetë (30) ditësh pas marrjes së notifikimit. 

4. Inventari do të bëhet duke e plotësuar formën e notifikimit nga parashtruesi i 
kërkesës dhe dorëzimin e informatave tjera sipas nevojës, veçmas për secilin 
produkt sipas Shtojca VII, të këtij ligji.  
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5. Prodhuesit, importuesit ose distributorët e që janë në Inventarin e PB me 
informatat dhe shënimet e tyre, nëse nevojitet përmirësimi ose freskimi me të 
dhëna të reja, duhet ti dorëzojnë ndryshimet e kërkuara të informatave për një 
produkt të veçantë biocid duke e përdorur formën e notifikimit sipas Shtojca VII, 
të këtij ligji.  

6. Ministria do të vendos mbi procedimin e informatave të tilla nëse ndryshimet janë 
të pranueshme në produktet biocide të identifikuara në Inventarin e biocideve ose 
nëse ndryshimet janë të rëndësishme, atëherë të dhënat futen në Inventarin e 
biocideve.  

 
Neni 34 

Kriteret e mos pranimit të PB-ve në Inventar 
 
1. Notifikimi i PB-ve nuk do të mund të pranohet, nëse:  

1.1. Substanca aktive që ndodhet në produktin biocid nuk është e regjistruar në 
njërën prej listave I, IA ose IB të këtij ligji;  

1.2. Produkti biocid përmban substanca kimike të ndaluara ose kufizuara sipas 
Ligjit për kimikate;  

1.3. Produktet biocide që gjenden në treg si mall i konsumit të përgjithshëm dhe 
përmbajnë:  
1.3.1. substanca kancerogjene nga kategoria 1 ose 2., me një përqindje të 

barabartë ose më të lartë se 0.1% (produkte biocide të gazta ose jo të 
gazta);  

1.3.2. substanca mutagjenike nga kategoria 1ose 2, me një përqindje të 
barabartë se me të lartë se 0.1% (produkte biocide të gazta ose jo të 
gazta);  

1.3.3. substanca toksike për riprodhimin e kategorisë 1 ose 2, me një 
përqindje të barabartë ose më të lartë se 0.2 % (produkte biocide të 
gazta), apo me një përqindje të barabartë ose më të lartë se 0.5 % 
(produkte biocide jo të gazta).  

2. Në rast se janë vendosur limitet e veçanta të përqendrimit për substancat me një 
nga këto përmbajtje të rrezikshme sipas dispozitave të Ligjit për kimikatet lidhur 
me paketimin, klasifikimin dhe etiketimin e substancave të rrezikshme, atëherë 
këto limite të përqendrimit duhet të kenë përparësi.  

 
Neni 35 

Tërheqja e produktit biocid nga Inventari 
 
1. Nëse prodhuesit, importuesit ose distributorët e produkteve biocide që janë të 

vendosura në Inventarin e Biocideve vendosin që ta largojnë produktin biocid nga 
tregu, ata duhet ta informojnë Ministrinë dhe të specifikojnë datën finale deri kur 
produkti do të jetë i vendosur në treg.  

2. Ministria do të shënoj në Inventar se produkti biocid është larguar nga tregu në afat 
brenda dymbëdhjetë (12) muajsh nga data e vendosjes për largim nga tregu, dhe do 
ta jap një periudhë kohore për tregtimin dhe përdorimin e sasisë ekzistuese të PB-
ve deri në dymbëdhjetë (12) muaj.  
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KREU V 
KLASIFIKIMI, PAKETIMI DHE SH NJIMI I PB-ve 

 
Neni 36 

Klasifikimi, paketimi, shënjimi i PB 
 
1. Për klasifikimin, paketimin, shënjimin e PB-ve dhe Listën teknike të sigurisë për 

PB, zbatohen dispozitat e caktuara për kimikatet e rrezikshme sipas Ligjit për 
kimikate, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe. 

2. Sipas nenit 6 të Direktivës 88/379/EEC, për paketimin e PB duhet plotësuar edhe 
këto kushte:  
2.1. PB-të që janë dedikuar për konsumim të përgjithshëm dhe të cilat nga 

pakujdesi mund zëvendësohen me ushqimet dhe pije duhet të përmbajnë në 
paketim ndonjë shenjë të cilat e tërheqin vëmendjen konsumatorit që mos të 
konsumohet si ushqim.  

3. Deklarata për PB, në etiketë nuk duhet të krijon dyshime dhe të krijon përshtypjen 
e tepruar lidhur me PB, si dhe nuk duhet të shënohen deklaratat siç janë:,,produkti 
biocid me rrezikshmëri të ulët“ apo,, johelmues apo i pa dëmshëm“ dhe të 
ngjashme.  

4. Në mënyrë të qartë duhet të deklarohen:  
4.1. identiteti i secilës substancë aktive dhe përqendrimin e saj në njësi metrike;  
4.2. klasën dhe numrin e lejes së lëshuar nga organi kompetent;  
4.3. llojin dhe formën e PB si: lëngët e koncentruar, granula, pluhur të ngurta;  
4.4. përdorimi dhe dedikimi për të cilën PB është lejuar dezinfektim, mbrojtje të 

drurit - përdorim në sipërfaqe, preparat kundër zhvillimit;  
4.5. udhëzimi për secilin përdorim dhe sasinë për dozim të shprehur në njësi 

metrike nën kushtet e lejes;  
4.6. veçantitë për parashikimet e ndikimeve të dëmshme direkt apo indirekt dhe 

përcjellëse me të gjitha udhëzimet për dhënien e ndihmës së parë;  
4.7. paketimi i PB duhet të përmbajë fletën shoqëruese me udhëzime;  
4.8. udhëzimi për kujdesin e sigurt ndaj PB duhet të përmbajë fjalinë:”Lexo 

udhëzimin para se të përdorni PB” përfshirë edhe ambalazhin e tyre dhe aty 
ku është e nevojshme, duke e potencuar ndalesën për riciklimin apo 
ripërdorimin e tyre;  

4.9. numrin e sharzhe apo numrin serik prodhues dhe afatin kohorë të përdorimit 
të PB, të ruajtur në kushtet normale për magazinim;  

4.10. periudhën që është nevojshme për dhënien e efektit të PB, kohën që duhet 
kaluar për përdorim të serishëm mes dy përdorimeve, kohën për të cilën 
mund të përdorët produkti i trajtuar me PB, dhe koha deri kur nuk duhet 
ndodhë qasja e botës së gjallë në vendin e përdorimit të PB;  

4.11. specifikat për mjetet e nevojshme për dekontaminim, pastrim, masat e 
kujdesjes, masat për magazinim, transportim, si dhe ku mund të përdoret PB;  

4.12. grupet e shfrytëzuesve për të cilat PB-të janë të kufizuara;  
4.13. shënimet për cilëndo lloj rrezikshmërie për mjedisin në veçanti mbrojtjen e 

organizmave që nuk janë për qëllim të asgjësimit me PB dhe kontaminimit 
të ujit.  
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5. Shënimet nga paragrafit 4. sipas pikës 1, 2, 4, 7 dhe 11, të këtij neni, kërkohen që 
çdo herë të deklarohen në etiketë të PB-vë.  

6. Shënimet nga paragrafi 4. pikat 3, 5, 6, 8, 9, 10 dhe 12, të këtij neni, lejohet që të 
vendosen në vend tjetër nga etiketa në paketimin e PB-ve, apo në fletë shoqëruese- 
udhëzim për përdorim.  

7. Për PB-të që janë identifikuar si insekticide, akaricide, rodenticide, avicidet apo 
moluskicidet dhe të cilat janë lejuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji ose 
dispozitave të Ligjit për kimikate, që lejohen ndryshime në ambalazh dhe deklarim 
të produktit në atë masë sa nuk do të jetë në kundërshtim me dispozitat e 
Direktivës së Këshillit 78/631/EEC.  

8. Ministria mund të kërkon ti prezantohet një mostër, model dhe skicat e 
paketimeve, etiketa me deklarim dhe Fletë shoqëruesja për udhëzime lidhur me 
përdorimin e PB-ve.  

9. Në treg mund të vendosen vetëm ato PB, të cilat posedojnë deklaratën në gjuhët 
zyrtare në Republikën e Kosovës. 

 
Neni 37 

Ndalesat për paketim dhe shënim 
 
1. PB-të të cilat janë të kategorizuara si të rrezikshme nuk lejohet të shënohen me 

fjalët si: pak të rrezikshëm apo të parrezikshëm për shëndetin e njeriut, kafsheve 
dhe mjedisin ose të shënohen me fjalë që krijojnë konfuzion.  

2. PB-të të shënuara sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk mund të përdorën fjalët siç 
janë: “Produkti biocid me rrezikshmëri të ulët”, “johelmues”, “padëmshëm” dhe të 
ndryshme.  

3. Ndalohet që PB të paketohen në atë mënyrë që do të krijojnë konfuzion, paqartësi 
apo dilema për shfrytëzuesin e tyre.  

 
Neni 38 

Lista teknike e sigurisë 
 
1. Bartësi i lejes për vendosjen e PB në treg, është i obliguar të siguron Listën teknike 

të sigurisë, përmes së cilës mundësohet informimi i përdoruesve të PB për 
përdorim të drejt profesional.  

2. Listat teknike e sigurisë për PB-të plotësohet duke u bazuar në Ligjin për Kimikate 
si në vijim:  
2.1. për PB të cilat janë të klasifikuara si të rrezikshme sipas nenit 10 Direktivës 

88/379/EEC, dhe  
2.2. për substanca aktive të cilat ekskluzivisht përdorën për PB-të në pajtim me 

dispozitat e nenit 26 të Direktivës 67/548/EEC.  
 

Neni 39 
Publikimet për PB 

 
1. Publikimet, dhënia e udhëzimeve dhe këshillave është e lejuar vetëm për PB që 

posedojnë lejen për vendosjen e tyre në treg.  
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2. Çdo publikim për PB duhet të përmbaj këtë tekst: » Përdorni në mënyrë të sigurt 
produktet biocide. Para përdorimit gjithmonë lexojeni etiketën dhe shënimet për 
produktin«. Teksti duhet të vendoset në vend të dukshëm dhe duhet ndarë dhe 
dalluar nga tekstet tjera në publikime. 

3. Fjalët “Produkt biocid” nga teksti në thonjëza sipas paragrafit 2, të këtij neni mund 
të zëvendësohet me përshkrimin më detaj për llojin e PB. 

4. Shpalljet, etiketat, dhënia e udhëzimeve dhe këshillave për PB duhet të bëhet në 
pajtim me dispozitat e nenit 33 të këtij ligji.  

 
KREU VI 

OBLIGIMI PËR PËRCJELLJEN E NDIKIMEVE, NDRYSHIMEVE DHE 
NJOHURIVE TË REJA PËR PB, MBAJTJA E EVIDENCËS DHE INFORMIMI 
 

Neni 40 
Përcjellja dhe identifikimi i risive lidhur me PB-të 

 
1. Bartësi i lejes për vendosjen e PB në treg është i obliguar që të përcjell të gjitha 

efektet, ndikimet e dëmshme në shëndetin e njeriut, kafshëve, në mjedis dhe 
njohuritë e reja për PB.  

2. Personi sipas paragrafit 1, të këtij neni, është i obliguar që të informon Ministrinë 
me të dhënat për të cilat mund të ndikojnë në vlefshmërinë e mëtejmë të lejes 
sidomos për:  
2.1. njohuritë e reja dhe të dhënat për efektet e PB, të substancës aktive dhe 

efekteve që shkaktojnë përbërës të tjerë të PB në shëndetin e njeriut, 
kafshëve dhe mjedisin;  

2.2. ndryshimet në përbërjen e substancës aktive;  
2.3. ndryshimet në përbërjen e PB;  
2.4. zhvillimi i rezistueshmërisë të mikroorganizmave në PB;  
2.5. ndryshimi i bartësit të lejes, i emrit tregtarë të PB si dhe ndryshimet e llojit 

të paketimit.  
3. Obligimet për informim të Ministrisë për efektet e PB sipas paragrafit 2, pika 4, e 

këtij neni ka të bëjë edhe për personat që e përdorin PB për qëllimin e caktuar.  
 

Neni 41 
Mbajtja e evidencës për PB 

 
1. Bartësi i lejes dhe përdoruesit profesional të PB, janë të obliguar të mbajnë 

evidencën në pajtim me dispozitat sipas Ligjit për kimikate.  
2. Shënimet e mbajtura në evidencë gjatë vitit kalendarik të kaluar, raportohen në 

Ministria më së largu deri më 31 mars të vitit vijues kalendarik.  
 

Neni 42 
Informimi për efektet me rrezikshmëri dhe helmimet e shkaktuara nga PB 

 
1. Pranimin dhe shkëmbimin e informatave dhe shënimeve lidhur me helmime akute 

dhe efektet tjera të PB, të cilat janë vendosur në treg, përfshirë Listat teknike të 
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sigurisë, shënimet për përbërjen kimike dhe ndikimin e tyre në mjedis dhe shëndet 
e bënë Ministria, MSH dhe MBPZHR.  

2. Shënimet sipas paragrafit 1. të këtij neni i jepen në dispozicion Institutit Kombëtar 
i Shëndetit Publik dhe këto shënime mund të shfrytëzohen për nevoja medicinale 
për të ruajtur shëndetin e njeriut, kafshëve dhe mjedisin.  

3. Organi kompetent për shëndet publik është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i 
obliguar që shënimet nga paragrafi 1 të këtij neni të pranuara nga Ministria të mos 
i bëjë publike.  

4. Bartësit e lejes dhe përdoruesit e PB të cilat tani janë të vendosura në treg janë të 
obliguar të informojnë dhe raportojnë shënimet nga paragrafi 1, i këtij neni në 
Ministri, në afat kohor prej një viti nga hyrja e këtij ligji në fuqi.  

 
Neni 43 
Testimi 

 
1. Testimi i PB bëhet sipas dispozitave të Ligjit për kimikate nr. 2007/02-L116 nën 

kushtet dhe metodat e caktuara në laboratorët në të cilat bëhen testimet e PB, që 
paraqesin elementin kyç për vlerësimin e efekteve dhe ndikimeve të PB, në 
shëndetin e njeriut, kafshëve dhe mjedisit.  

2. Përjashtimisht nga paragrafi1. i këtij neni, Ministri me akt nënligjor përcakton 
kushtet e veçanta që do të i plotësoj laboratori për testim të PB.  

 
KREU VII 

RUAJTJA E SHËNIMEVE DHE SHKËMBIMI I INFORMATAVE 
 

Neni 44 
Shkëmbimi i informatave brenda dhe jashtë shtetit 

 
1. Në bazë të obligimeve për bashkëpunim ndërkombëtarë, shkëmbimin e 

informatave për PB e bënë Ministria.  
2. Ministria do të ofrojë të gjitha shënimet, sipas dispozitave që rregullojnë qasjen e 

lirë në informata dhe sipas dispozitave që rregullojnë mbajtjen sekret të shënimeve.  
3. Ministria për çdo vit bënë publike në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës 

Listën e PB të lejuara, dhe publikon ndryshimet dhe plotësimet e regjistrave dhe 
shënimeve.  

 
Neni 45 

Mbajtja e të dhënave në fshehtësi 
 
1. Nëse parashtruesi i kërkesës për leje me arsye kërkon që të i mbahen në fshehtësi 

të plotë përbërja e PB dhe shënime tjera të cilat do të jenë sekret i punës për 
produktin dhe mund të dëmtojnë biznesin e tij, ato shënime ka të drejtë t’i deklaron 
si sekret, përveç për Ministrinë. 

2. Nëse kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni është e bazuar në fakte se informata e 
lirë e dëmton bartësin e lejes, Ministri urdhëron mbajtjen sekret të këtyre 
shënimeve duke marrë për bazë kushtet në pajtim me dispozitat ligjore që 
rregullojnë të drejtën për qasje në dokumentet zyrtare.  
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3. Shënimet e pranuara nga Organi kompetent i shtetit tjetër, Ministria do ti 
konsideron dhe mban sekret nëse ashtu kërkohet.  

4. Pas dhënies së lejes për vendosjen e PB në treg, mbajtja e sekretit nuk do të vlej 
për këto shënime:  
1.1. emrin dhe adresën e bartësit të lejes;  
1.2. emrin dhe adresën e prodhuesit të PB;  
1.3. emrin dhe adresën e prodhuesit të substancës aktive;  
1.4. emrin dhe përbërjen e substancës aktive apo substancave në përbërjen e PB;  
1.5. emrin e substancave tjera në bazë të dispozitave ligjore për kimikatet e 

rrezikshme;  
1.6. shënimet për cilësitë fizike dhe kimike të substancës aktive në PB dhe 

cilësitë e PB;  
1.7. të gjitha veprimet procedurat me të cilat substanca aktive dhe PB bëhet e pa 

dëmshme;  
1.8. dosjen e rezultateve të testeve sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore që dalin 

nga ky ligj;  
1.9. metodat adekuate dhe masat e kujdesit për reduktimin e rrezikut gjatë 

përdorimit, magazinimit, transportimit si dhe në rast të zjarrit apo rreziqe 
tjera;  

1.10. lista e sigurisë teknike;  
1.11. metodat analitike për analizimin toksikologjik ose ekotoksikologjik të 

substancës aktive, të pa pastërtive dhe substancave tjera;  
1.12. masat për mbeturinat e PB dhe mbetjen e ambalazheve të tyre;  
1.13. masat dhe veprimet që duhet ndërmarrë në raste se ndodhë derdhja e PB;  
1.14. ndihmën e parë dhe shërimin në raste të dëmtimit të njerëzve.  

5. Nëse bartësi i lejes nuk do të mbaj shënimet nën sekret, të aprovuar më parë, 
atëherë ai detyrohet që në afat prej tetë (8) ditëve të informoj me shkrim 
Ministrinë.  

 
Neni 46 

Kufizimi i shfrytëzimit të informatave për substancat aktive ose PB 
 
Kufizimi, shfrytëzimi apo njoftimi për informacionet e përfshira në dosje të 
dokumentacionit për ndonjë substancë aktive ose për ndonjë PB, më parë të lejuar, të 
cilat informacione janë në posedim të Ministrisë, do të përdorën për shërbimin dhe në 
interes të parashtruesit të kërkesës tjetër vetëm nëse respektohen rregullat dhe kriteret 
që do të përcaktohen me akt nënligjor nga Qeveria me propozim të Ministrisë në 
bashkëpunim me MSH dhe MBPZHR. 
 

Neni 47 
Ruajtja e dokumentacionit 

 
Bartësi i lejes për vendosjen e PB në treg është i detyruar të ruajë dokumentacionin për 
PB, deklaratën për qasje të mundshme në dokumente dhe faktet e tjera sipas 
dispozitave të Ligjit për kimikate. 
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KREU VIII 
MASAT PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT TË NJERIUT, 

KAFSHËVE DHE MJEDISIT 
 

Neni 48 
Pengimi dhe reduktimi i rrezikut për shëndetin e njeriut, kafshëve dhe mjedisit 

 
Personat të cilët vendosin në treg PB duhet të sigurojnë kushte me të cilat pengojnë apo 
reduktojnë rrezikun nga PB dhe po të jetë e mundur të bëhet zëvendësim i PB të 
rrezikshme me ato më pak të rrezikshme. 
 

Neni 49 
Përdorimi profesional i PB 

 
1. Sipas nenit 18 të këtij ligji PB për përdorim profesional mund të përdoret vetëm 

nga personat e kualifikuar sipas dispozitave të Ligjit për kimikate.  
2. Kur kemi të bëjmë me rrezikun e pa parashikuar, Ministri mund, përjashtimisht 

nga paragrafi 1. i këtij neni të përcaktoj, lejoj dhe të vërtetoj kushtet për përdorimin 
e PB të caktuara.  

 
Neni 50 

Ndalesat dhe kufizimet për prodhimin ose vendosjen në treg të PB 
 
1. Ndalesat dhe kufizimet për prodhimin dhe vendosjen në treg të PB, bëhen në bazë 

të dispozitave sipas akteve nënligjore për kimikatet e rrezikshme nga Ligji për 
kimikate, varësisht se çfarë rreziku mund të paraqet PB, atëherë vendosët për:  
1.1. ndalimin ose kufizimin për PB, të cilat përmbajnë substanca të ndryshme 

apo janë të grupizuara në llojin e caktuar të PB,  
1.2. ndalimin ose kufizimin e PB që janë vlerësuar me cilësi të rrezikshme,  
1.3. ndalimin dhe kufizimin për substancat të cilat janë të lejuara të janë në 

përbërjen e PB, ose janë të caktuara nën kushte të veçanta.  
2. Ndalimi ose kufizimi nga paragrafi 1, i këtij neni mund të bëhet nga momenti kur 

substancat apo përbërës tjerë të PB nuk lejohen edhe më tej të prodhohet, vendosen 
në treg apo përdoren. Për sasitë e mbetura të PB zbatohen dispozitat e nenit 23 të 
këtij ligji.  

 
Neni 51 

Përgjegjësia për dëmet 
 
Bartësi i lejes për vendosjen e PB në treg, prodhuesi ose përdoruesi i PB në territorin e 
Republikës së Kosovës, është përgjegjës për dëmet të cilat krijohen për shkak të mos 
zbatimit të kushteve sipas këtij ligji ose për shkak të deklarimeve jo te sakta për 
përbërjen e PB. 
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Neni 52 
Bartësi i shpenzimeve 

 
1. Shpenzimet për procedurën e vlerësimit, lëshuarjes së lejes për vendosjen e PB në 

treg dhe regjistrimin e substancës aktive në njërën nga Listat e substancave I, IA 
ose I, IB, i bartë parashtruesi i kërkesës për leje.  

2. Ministri nxjerr Akt nënligjor për tarifat e shpenzimeve sipas paragrafit 1. të këtij 
neni.  

 
Neni 53 

Importimi i PB 
 
1. Importimi i PB në territorin e Republikës së Kosovës mund të bëhet vetëm nga 

bartësit e lejes për vendosjen në treg dhe përdorim të PB, dhe nga personat që i 
plotësojnë kushtet për qarkullimin dhe përdorimin e kimikateve të rrezikshme. 

2. Importuesi është i obliguar të bënë kërkesën Inspektorit Sanitare dhe Fitosanitare 
në vendkalimin kufitar për mbikëqyrje dhe kontroll të PB gjatë importit.  

3. Dogana nuk bënë zhdoganimin e PB nëse nuk është zbatuar dispozita nga paragrafi 
2. i këtij neni.  

4. Importuesi është i obliguar të prezanton Inspektorit Sanitare dhe Fitosanitare në 
kufi, vendimin për leje lidhur me vendosjen në treg të PB.  

5. Dispozitat e paragrafit 1. 2. dhe 3. të këtij neni do të zbatohen edhe për PB, të cilat 
do të mbahen në zonat dhe magazinat e lira doganore në Republikën e Kosovës.  

 
KREU IX 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 54 
Organet kompetente për mbikëqyrjen e PB 

 
1. Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të 

nxjerra nga ky ligj, informimin dhe shkëmbimin e informatave e bënë Ministria.  
2. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore që dalin nga ky ligj e bëjnë inspektoratet: mjedisorë, sanitarë dhe 
fitosanitar.  

 
Neni 55 

Detyrat e Inspektorit 
 
1. Inspektori Mjedisor, Sanitar dhe Fitosanitar, inspekton hapësirat, objektet, 

aparaturat, pajisjet dhe dokumentacionin.  
2. Personat që vendosin në treg apo përdorin PB janë të obliguar që në kërkesën e 

inspektorit të japin për shikim mostrën e PB.  
3. Analiza e mostrave bëhet në laboratorë të certifikuar sipas dispozitave këtij ligji 

dhe Ligjit për kimikate.  
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Neni 56 
 
1. Gjatë Inspektimit, Inspektori ka për detyrë:  

1.1. të ndalojë vendosjen në treg të PB, për të cilën nuk është lëshuar leja sipas 
këtij ligji;  

1.2. të ndalojë vendosjen në treg të PB, e cila është klasifikuar dhe shënjuar si 
kimikat i rrezikshëm dhe për të nuk posedon vendimin nga organi 
kompetent për zhvillimin e veprimtarisë ose nuk respekton vendin e shitjes 
që i është caktuar me leje;  

1.3. të ndalojë vendosjen në treg të PB, për të cilat nuk është siguruar Lista 
teknike e sigurisë;  

1.4. të ndalojë vendosjen në treg të PB, të cilat nuk janë klasifikuar, paketuar dhe 
shënjuar sipas kërkesave të ligjit;  

1.5. të ndalojë vendosjen në treg të PB, të cilat nuk i plotësojnë edhe kushtet 
tjera sipas këtij ligji;  

1.6. të ndalojë vendosjen në treg të PB, për të cilat nuk posedon lejen për 
zhvillimin e veprimtarisë;  

1.7. të urdhëron marrjen e masave tjera për të cilat është i autorizuar me 
dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e ligjeve tjera në fuqi.  

 
Neni 57 

 
1. Gjatë mbikëqyrjes së importit të PB, Inspektori Sanitar dhe Fitosanitar në doganë 

janë të autorizuar:  
1.1. të ndalojnë importin e PB, për të cilat nuk është dhënë leja për vendosjen e 

tyre në treg në territorin e Republikës së Kosovës dhe të kthehen PB të 
dërguesi apo prodhuesi i tyre;  

1.2. të ndalojnë kalimin e kufirit dhe qarkullimit nëse vërejnë se PB nuk janë 
paketuar, apo shënjuar sipas këtij Ligji dhe të urdhërojnë që të eliminohen 
parregullsitë ose kthimin e PB;  

1.3. të japin urdhëresa të tjera në pajtim me këtë ligj nëse është e rrezikuar jeta e 
njerëzve, kafshëve dhe mjedisit.  

 
KREU X 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 58 
Gjobat 

 
1. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej pesëmijë (5000) deri pesëdhjetëmijë 

(50.000) Euro, personi juridik nëse: 
1.1. shfrytëzuesi i PB i cili i përdorë në kundërshtim me dispozitat e nenit 4 të 

këtij ligji;  
1.2. vendosë në treg apo përdorë substanca aktive apo substanca bazike në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 6 të këtij ligji;  
1.3. PB vendoset ne treg ose përdorët në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të 

këtij ligji;  
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1.4. sipas kërkesës së Ministrisë nuk i ofron mostrat e PB dhe përbërjen e tyre 
sipas nenit 15 paragrafi 4 të këtij ligji;  

1.5. vendosën në treg dhe përdorën PB si mall për konsum të përgjithshëm neni 
18 paragrafi 1 të këtij ligji;  

1.6. bartësi i lejes për hulumtime shkencore dhe zhvillim, i përdorë PB në 
sipërfaqe dhe sasi të ndryshme nga ato të lejuara, bënë hulumtimet nën 
kushtet tjera nga ato të lejuara sipas nenit 31 paragrafi 3. të këtij ligji nëse 
nuk mbanë evidencën me shkrim, nuk mban shënimet, për sasinë e 
furnizuar, emrat dhe adresat e personave që e pranojnë PB për mundësinë e 
ndikimeve në shëndet dhe mjedis respektivisht nëse nuk i prezanton 
shënimet me shkrim në Ministri, dokumentacionin dhe njoftimin lidhur me 
zhvillimin e hulumtimit dhe rezultateve të hulumtimit neni 31 paragrafi 5. i 
këtij ligji. 

1.7. PB vendoset në treg ose përdorët në kundërshtim me dispozitat e nenit 32, 
33, 34, dhe 35, të këtij ligji.  

1.8. PB paketohet dhe deklarohet në kundërshtim me dispozitat nga neni 36 i 
këtij ligji.  

1.9. PB i klasifikuar si i rrezikshëm, është shënjuar më pak i rrezikshëm ose i 
parrezikshëm për shëndetin e njeriut, shtazëve dhe mjedisin ose shënohet 
me fjalë të cilat krijojnë hezitim pasiguri dhe huti te përdoruesi neni 37 
paragrafi 1. dhe 2. respektivisht nëse paketon PB në atë mënyrë që të krijon 
dilema për shfrytëzuesin neni 37 paragrafi 3. i këtij ligji.  

1.10. nuk e jep në dispozicion Listën teknike të sigurisë, të gjithë shfrytëzuesve 
profesional të PB dhe sipas nevojës edhe përdoruesve të PB të tjerë me 
kërkesën e tyre neni 38 paragrafi 2. të këtij ligji.  

1.11. e shpallë PB në kundërshtim me dispozitat e nenit 39 të këtij ligji.  
1.12. nuk i përcjell dhe vëzhgon të gjitha efektet dhe njohuritë e reja për PB, i 

cilën mund të ketë ndikime të dëmshme në shëndetin e njeriut, kafshëve dhe 
mjedis neni 36 paragrafi 1. i këtij ligji dhe nëse me kohë nuk e lajmëron 
Ministrinë për të gjitha shënimet që i ka në dijeni ose për të cilat supozon se 
mund të kenë ndikim në vlefshmërinë e lejes së dhënë apo për lëshimin e 
lejes neni 40 paragrafi 2. të këtij ligji.  

1.13. nuk mban evidencë në pajtim me aktet ligjore të veçanta me të cilat 
rregullohen kimikatet e rrezikshme neni 41 paragrafi 1. i këtij ligji ose nëse 
nuk i prezanton shënimet në Ministri deri më 31 mars të vitit vijues 
kalendarin për vitin paraprak kalendarik neni 37 paragrafi 2. i këtij ligji.  

1.14. vepron në kundërshtim me nenin 42 paragrafin 3. dhe 4. të këtij ligji.  
1.15. nuk siguron kushtet të cilat pengojnë apo reduktojnë rrezikun për shëndetin 

e njeriut, kafshëve dhe mjedisin neni 48 i këtij ligji.  
1.16. dokumentacionin për PB, nuk e ruan siç është përcaktuar sipas nenit 47 të 

këtij ligji.  
1.17. vepron në kundërshtim me nenin 49 të këtij ligji.  
1.18. vepron në kundërshtim me ndalesën, respektivisht kufizimet për prodhim 

apo vendosjen në treg të PB, neni 50 të këtij ligji.  
1.19. importon PB në kundërshtim me nenin 53 të këtij ligji.  
1.20. vepron në kundërshtim me nenin 55 paragrafin 2. të këtij ligji.  
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2. Dënohet për kundërvajtje me dënim me gjobë prej njëmijë (1000) deri dhjetëmijë 
(10000) Euro, nga paragrafi 1. i këtij neni personi përgjegjës i personit juridik.  

3. Personi fizik dënohet për kundërvajtje me gjobë prej njëmijë (1000) deri pesëmijë 
(5.000) Euro për shkelje nga paragrafi 1. pikat 1. 2. 3. 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. dhe 19. të këtij neni.  

4. Për tentim të shkeljes nga paragrafi 1. pikat 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.10. 16. 17. dhe 18. të 
këtij neni do të dënohet për kundërvajtje me gjobë njëmijë (1000) Euro.  

 
KREU XI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 59 
 
1. Nëse me dispozitat e këtij Ligji nuk janë përfshirë çështjet për prodhimtarinë dhe 

vendosjen në treg të PB, si dhe për pasojat gjatë përdorimit të tyre, atëherë do të 
zbatohen dispozitat e Ligjit për kimikate.  

2. Aktet nënligjore të cilat dalin nga ky ligj duhet të miratohen në afat prej tridhjetë e 
gjashtë muaj (36) muajve nga dita e aprovimit të këtij ligji.  

 
Neni 60 

Dispozitat Shfuqizuese 
 
Çdo Udhëzim Administrativ apo akt tjetër nënligjor i cili bie në kundërshtim me këtë 
ligj shfuqizohet. 
 

Neni 61 
 
Pjesë përbërëse e këtij ligji janë shtojcat një (1) deri në shtatë (7). 
 

Neni 62 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
 
Ligji Nr. 03/ L-119 
27 maj 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-014-2009, datë 19.06.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 55 / 10 KORRIK 2009 
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Ligji Nr. 03/L-119 
PËR PRODUKTET BIOCIDE 

 
SHTOJCAT E LIGJIT PËR PRODUKTE BIOCIDE 

 
SHTOJCA-I 

SHTOJCA-IA 

SHTOJCA-IB 

SHTOJCA-IIA 

SHTOJCA-IIB 

SHTOJCA-IIIA 

SHTOJCA-IIIB 

SHTOJCA-IVA 

SHTOJCA-IVB 

SHTOJCA-V 

SHTOJCA-VI 

SHTOJCA-VII 

 

SHTOJCAT E DIREKTIVËS 98/8 EC 

 

SHTOJCA-I 

SHTOJCA-IA 

SHTOJCA-IB 

SHTOJCA-IIA 

SHTOJCA-IIB 

SHTOJCA-IIIA 

SHTOJCA-IIIB 

SHTOJCA-IVA 

SHTOJCA-IVB 

SHTOJCA-V 

SHTOJCA-VI 
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SHTOJCA I. 
REGJISTRI I SUBSTANCAVE AKTIVE TË CILAT I PLOTËSOJNË 

KËRKESAT SIPAS MARRËVESHJES NË NIVEL TË BASHKËSISË PËR 
RADHITJE NË PRODUKTE BIOCIDE 

 
SHTOJCA I. A 

REGJISTRI I SUBSTANCAVE AKTIVE TË CILAT I PLOTËSOJNË 
KËRKESAT SIPAS MARRËVESHJES NË NIVEL TË BASHKËSISË PËR 
RADHITJE NË PRODUKTE BIOCIDE ME RREZIKSHMËRI TË ULËT 

 
SHTOJCA I. B 

REGJISTRI I SUBSTANCAVE AKTIVE TË CILAT I PLOTËSOJNË 
KËRKESAT SIPAS MARRËVESHJES NË NIVEL TË BASHKËSISË 

 
SHTOJCA II. A 

DOKUMENTACIONI THEMELOR I PËR SUBSTANCA AKTIVE 
SUBSTANCAT KIMIKE 

 
1. Dosja për substancat aktive duhet përmbajtur të gjitha pozicionet të përshkruara 

“Të dhënat në dosje”. Gjetjet duhet t’i përshtaten shënimeve. Shënimet në dosje 
duhet të jenë në përputhje me përparimet teknike.  

2. Shënimet që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës së produktit biocid apo 
për shkak të përdorimit të planifikuar të tij nuk është e domosdoshme të 
prezantohen. Po njëjtë duhet të veprohet edhe në rastet kur nuk janë shumë të 
nevojshme apo nga aspekti teknik të pa arritshme. Në raste të tilla duhet të jepet 
arsyetimi i cili është i pranueshëm për organin kompetent. Arsyetim i ngjashëm 
duhet edhe për strukturën formuluese në të cilën aplikuesi ka qasjen.  

 
Të dhënat në dosje 
I. Aplikuesi (shtruesi i kërkesës).  
II. Substanca aktive.  
III. Vetitë fizike dhe kimike të substancës aktive. 
IV. Metodat e identifikimit dhe hulumtimit. 
V. Efektet në organizma për të cilët është dedikuar produkti dhe qëllimi i përdorimit. 
VI. Profili toksikologjik për njerëzit dhe kafshët duke përfshirë edhe metabolizmin. 
VII. Profili ekotoksikologjik duke përfshirë ndikimet në mjedis dhe reaksionin e 

mjedisit. 
VIII. Masat e domosdoshme për mbrojtjen e njeriut kafshëve dhe mjedisit. 
IX. Klasifikimi dhe deklarimi. 
X. Përmbledhja (dosja) dhe vlerësimi i Pjesës prej II Deri IX.  
Të dhënat në vijim i bashkëngjiten raportit në lidhje me kapitujt e lartpërmendur. 
 

I. APLIKUESI /SHTRUESI I KËRKESËS 
 
Emri dhe adresa, etj. 
Prodhuesi i substancës aktive (emri, adresa, lokacioni i fabrikës). 
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II. IDENTIFIKIMI 
 
2.1. Emri tregtar të cilin e ka propozuar ose pranuar ISO dhe sinonimet; 
2.2. Emri kimik (sipas nomenklaturës IUPAC);  
2.3. Numri identifikues i prodhuesit;  
2.4. CAS dhe EC numrat (nëse ështe në disponim);  
2.5. Formulat molekulare dhe strukturale (përfshirë të gjitha vetitë e lidhjeve 

izomere), masa molare;  
2.6. Mënyra e prodhimit (mënyra sinteze shkurtimisht) e substancës aktive;  
2.7. Specifikimi i pastërtisë së substancës aktive në g/kg ose g/L, sipas nevojës;  
2.8. Papastërtitë dhe aditivët (p.sh. stabilizatorët), së bashku me formulë strukturale 

dhe distancave të mundshme të paraqitura si g/kg ose g/L, sipas nevojës;  
2.9. Origjina e substancës aktive natyrale ose prekursorët e substancës aktive, p.sh. 

ekstrakt i luleve;  
2.10. Të dhënat për ekspozimin në përputhje me shtojcën VII. A Direktiva 

92/32/EEC.  
 

III. VETITË FIZIKE DHE KIMIKE 
 
3.1. Shkrirje, vëllimi, dëndësia relative;  
3.2. Presioni i avullit (në Pa);  
3.3. Pamje (gjendja fizike, ngjyra);  
3.4. Spektrat absorbik (UV/VIS, IR, NMR) dhe spektri i masës, ekstinkcioni molar 

në gjatësinë e valeve relevante;  
3.5. Shkrirje në ujë, duke përfshirë efektin e pH (5 deri 9) dhe temperaturës në 

shkrirje, ku është e rëndësishme;  
3.6. Koeficienti i shpërndarjes, në oktanol/ujë, përfshirë efektin e p\H (5 deri 9) dhe 

temperaturës;  
3.7. Stabiliteti termik, identifikimi i produkteve relevante të dekompozimit;  
3.8. Ndezëshmeria, duke përfshirë vetëndezëshmerinë dhe produktët e djegies;  
3.9. Flakërimi;  
3.10. Tensioni sipërfaqësor;  
3.11. Vetitë eksplozive;  
3.12. Vetitë e oksidimit;  
3.13. Reaktiviteti ndaj materialit të ambalazhuar;  
 

IV. METODAT ANALITIKE TË ZBULIMIT DHE IDENTFIKIMIT 
 
Metodat analitike për përcaktimin e substancës aktive të pastër, dhe sipas nevojës, 
produkteve relevante të dekompozimit, izomereve dhe papastërtive të substancës aktive 
dhe aditivëve (p.sh. stabilizatoret). 
Metodat analitike, duke përfshirë shpejtësinë e përtëritjes dhe kufizimet e përcaktimit 
të substancës aktive dhe mbetjeve të saj, dhe ku është e rëndësishme, në: 

a) tokë;  
b) ajër;  
c) ujë: paraqitësi duhet të verifikoj që substanca ose çdo produkt i saj i 
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dekompozimit që përfshihen nën definim të pesticideve e cekur për parametrin 
55 në shtojcën I. të Udhëzimit Administrativ 80/778/EEZ të datës 15.07.1980 
për kualitetin e ujit për konsumim njerëzor mund të vlerësohen më mjaft siguri 
duke marrë parasysh përqendrimin maksimal të lejuar (MAC) përcaktuar në 
këtë Udhëzim për pesticidet individuale;  

d) lëngjeve dhe indeve trupore të njerëzit dhe shtazët.  
 

V. EFEKTET NË ORGANIZMAT TË CILËVE U DEDIKOHET PRODUKTI 
DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT 

 
5.1. Funksionimi, p.sh. Fungicid (preparati kundër kërpudhave), Rodenticid 

(preparati kundër brejtësve – mi, pacova), insekticid, baktericid;  
5.2. Organizmat që kontrollohen dhe prodhohen, organizmat dhe gjësendet që 

mbrohen;  
5.3. Efekti në organizmat që nuk u dedikohet preparati, dhe përqendrimi eventual ku 

do të përdoret substanca aktive;  
5.4. Mënyra e veprimit (përfshirë edhe përdorimin e mëvonshëm);  
5.5. Territori i përcaktuar i përdorimit;  
5.6. Konsumator: industrial, profesional, publik (joprofesional);  
5.7. Informatat mbi lajmërimin ose mbi lajmërim të mundshëm të rezistencës dhe 

strategji adekuate të veprimit;  
5.8. Tonazha e parashikuar që do të plasohet në treg.  
 

VI. HULUMTIMET TOKSIKOLOGJIKE DHE METABOLIKE 
 
6.1. Toksikimi akut 

Hulumtimet prej 6.1.1. deri 6.1.3. për të gjitha substancat, pos gazrave duhet të 
zbatohen në më se paku dy mënyra, prej të cilave një është me anë orale. 
Përcaktimi i mënyrës së dytë varet nga natyra e substancës dhe mënyrës së 
mundur të ekspozimit njerëzor. Hulumtimet e gazrave dhe lëngjeve avulluese 
duhet bërë me anë të ihnalimit. 
6.1.1. Oral;  
6.1.2. Dermal;  
6.1.3. Inhalim;  
6.1.4. Iritimi i lëkurës dhe syve (3);  
6.1.5. Sensibilizimi i lëkurës.  

6.2. Hulumtimet metabolike të gjitarët. Toksikokinetika bazike, përfshirë edhe 
studimin e absorbimit përmes lëkurës.  
Për hulumtimet në vijim, 6.3.(ku është e domosdoshme), 6.4., 6.5., 6.7. dhe 6.8., 
mënyra e kërkuar e hulumtimit është me anë orale, përveç kur vërtetohet që një 
mënyrë tjetër është më adekuate.  

6.3. Toksikimi i dozës që përsëritet në intervale kohore të shkurta (28 ditë).  
Nuk kërkohet zbatimi i këtij hulumtimi nëse ekziston hulumtimi i toksikologjisë 
subkronike te brejtësit. 

6.4. Studime 90-ditësh të toksikologjisë subkronike, dy lloje, një brejtës dhe një jo-
brejtës.  
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6.5. Toksikologjija kronike (4  
Një brejtës dhe një lloj tjetër gjitari, 

6.6. Hulumtime mutagjene;  
6.6.1. Studimi i mutacionit gjenetik të bakteret in-vitro;  
6.6.2. Studimi citogjenetik në stacione gjitarësh in-vitro;  
6.6.3. Analizimi i mutacionit gjenetik në stacione gjitarësh in-vitro;  
6.6.4. Nëse rezultati të 6.6.1., 6.6.2. ose 6.6.3. është pozitiv, atëherë kërkohet 

hulumtimi mutagjenezes in-vivo (analizat e palcës kurrizore në dëmtimet 
kromozomike ose testi mikronuklear); 

6.6.5. Nëse rezultati te 6.6.4. është negativ, kurse të testet in-vitro pozitiv, 
ndërmerret një tjetër studim in-vivo që të hulumtohet a mund të 
përcaktohet metagjeneza ose vërtetohet dëmtimi i ADN në inde, përpos 
në palcën kurrizore;  

6.6.6. Nëse rezultati te 6.6.4. është pozitiv, mund të kërkohet implementimi i 
testit i cili përcakton efektet e mundshme në stacionet embrionale.  

6.7. Studimi i kancerogjenetikes;  
Një brejtës dhe një lloj tjetër gjitari. Këto hulumtime mund të kombinohen me 
ato nga 6.5. 

6.8. Toksikimi reproduktiv:  
6.8.1. Test i teratogjenetikes – lepur dhe një lloj brejtësi;  
6.8.2. Studimi i pjellorisë – më së paku dy gjenerata, një lloj, mashkull dhe 

femra.  
6.9. Të dhënat medicinale në formë anonime:  

6.9.1. Të dhënat për mbikëqyrje medicinale për nëpunësit e fabrikës, nëse 
ekzistojnë;  

6.9.2. Vëzhgimet direkt, p.sh. raste klinike, raste helmimi, nëse ekzistojnë;  
6.9.3. Evidentimi shëndetësor në industri dhe burimeve të tjera në dispozicion;  
6.9.4. Hulumtime epidemiologjike të popullsia e gjerë, nëse ekzistojnë;  
6.9.5. Diagnostifikimi i helmimit, përfshirë edhe shenjat specifike të helmimit 

dhe teste klinike, nëse ekzistojnë;  
6.9.6. Vëzhgimet e sensibilizimit / alergjive, nëse ekzistojnë;  
6.9.7. Procedurat specifike në raste fatkeqësie ose helmimit: masat e ndihmës së 

parë, kundërhelmet dhe procedurat medicinale, nëse është e ditur;  
6.9.8. Prognoza pas helmimit;  

6.10. Përmbledhje për toksikologjinë e gjitarëve me përmbyllje, përfshirë nivelin pa 
efektin e dëmshëm të vërejtur (NOAEL), nivelin pa efektin e vërejtur (BZRU / 
NOEL), vlerësimin total duke marrë në konsideratë të gjitha të dhënat 
toksikologjike dhe të gjitha informatat tjera për substanca aktive. Nëse është e 
mundshme, duhet përfshirë të gjitha masat tjera për mbrojtje të punëtoreve në 
mënyrë përmbledhjeje.  

 
VII. HULUMTIMET EKOTOKSIKOLOGJIKE 

 
7.1. Toksikimi akut të peshqit; 
7.2. Toksikimi akut të Daphnia magna;  
7.3. Testi inhibik i rritjes së algave;  
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7.4. Inhibimi i aktivitetit mikrobiologjik;  
7.5. Bio-përqendrimi;  

Mbetja dhe sjellja në rrethinë, 
7.6. Dekompozimi;  

7.6.1. Biotik;  
7.6.1.1. Dekompozimi momental;  
7.6.1.2. Biodekompozim inherent, sipas nevojës;  

7.6.2. Abiotik;  
7.6.2.1. Hidroliza si funksion p H dhe produkti i dekompozimit;  
7.6.2.2. Fototransformimi në ujë, përfshirë edhe produktet e 

transformimit (1).  
7.7. Testi i adsorpcimit / desorcimit.  

Nëse rezultatet e testit tregojnë se për atë ka nevojë, kërkohet zbatimi i testit të 
përshkruar në Shtojcën III. A, pjesa XII. 1., kapitulli 1.2., dhe / ose të përshkruar 
në shtojcë III. A, pjesa XII. 2., kapitulli 2.2. (Direktives). 

7.8. Përmbledhje e efekteve ekotoksikologjike, mbetje dhe veprim në mjedis. 
 

VIII. MASAT E DOMOSDOSHME PËR MBROJTJE TË NJERËZVE, 
SHTAZËVE DHE MJEDISIT 

 
8.1. Metodat dhe masat e preferuara të përdorimit dhe masat e kujdesit të 

manipulimi, përdorimi, deponimi, transporti dhe në rast zjarri. 
8.2. Në raste të zjarrit, natyra e produkteve të reaksionit, gazrat të djegies etj.  
8.3. Masat emergjente në raste të rrezikut.  
8.4. Mundësitë e neutralizimit ose dekontaminimit pas lëshimit në / ose: (a) ajër, (b) 

ujë, përfshirë ujë të pijshëm, (c) tokë.  
8.5. Metodat e ruajtjes të substancës aktive si mbeturinë për industri ose 

konsumatorë profesional.  
8.5.1. Mundësia e përdorimit të serishëm ose riciklimit;  
8.5.2. Mundësia e neutralizimit të efekteve;  
8.5.3. Kushtet për lëshim të kontrolluar, përfshirë vetitë e ujit të kulluar në raste 

të deponimit;  
8.5.4. Kushtet për djegie të kontrolluar.  

8.6. Vëzhgimet për efektet përcjellëse të padëshiruara ose të paqëllimshme p.sh. në 
organizma të dobishëm dhe të tjerë të cilëve nuk u dedikohet ky preparat.  

 
IX. KLASIFIKIMI DHE DEKLARIMI 

 
Propozimet që përmbajnë sqarim për propozime për klasifikim dhe deklarim të 
substancës aktive në përputhje me direktivë 67/548/EEC. 

Simbolet e rrezikut 
Paralajmërim mbi rrezikun 
Deklarim për rrezikun 
Deklarim për siguri 
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X. PËRMBLEDHJE DHE VLERËSIM TË KAPITUJVE PREJ II-IX. 
 
Vërejtje, 

(1) Këto të dhëna dërgohen për substancën aktive të pastër me specifikim të 
përcaktuar;  

(2) Këto të dhëna dërgohen për substancën aktive me specifikim të përcaktuar;  
(3) Zbatimi i testit të iritimit të syve nuk është i nevojshëm nëse substanca 

aktive tregon vetitë potenciale të korrozionit;  
(4) Nuk kërkohet zbatimi i hulumtimeve të toksikologjisë dhe karcinogjenetikës 

afatgjate të substancës aktive nëse është plotësisht e vërtetuar që testet e 
këtij lloji nuk janë të domosdoshëm;  

(5) Nëse në raste të jashtëzakonshme pohohet që testimi është i domosdoshëm 
ai pohim duhet të vërtetohet plotësisht.  

 
SHTOJCA II. B 

DOKUMENTACIONI BAZIK PËR PRODUKTE BIOCIDE 
PRODHIMET TEKNIKE 

 
1. Dosje për prodhime biocide duhet të përmbajnë të gjithë kapitujt e regjistruar në: 

“Të dhënat në dosje”. Citimet duhet të mbështeten me të dhënat. Të dhënat në 
dosje duhet të janë në përputhje me përparimet teknike.  

2. Të dhënat që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës së produktit biocid ose 
për shkak të përdorimit të parashikuar nuk duhet të dorëzohen. E njëjta vlen edhe 
për rastet kur dorëzimi nuk është i mundur për shkaqe teknike, ose nuk është 
shkencërisht e domosdoshme. Në ato raste duhet bashkangjitur argumentimi i 
pranuar nga ana e organit kompetent. Argumentimi mund të jetë edhe formulimi i 
përkufizuar ku paraqitësi ka qasje.  

3. Të dhënat mund të nxirren nga të dhënat ekzistuese nëse organeve kompetente iu 
është prezantuar arsyetimi i pranueshëm. Veçanërisht aplikohen dispozitat e 
Direktivës 88/379/EEC aty ku është e mundur, që testimet mbi shtazët të janë 
minimale.  

 
Të dhënat në dosje 
I. Aplikuesi /Shtruesi i kërkesës.  
II. Produkti biocid.  
III. Vetitë fizike dhe kimike të produktit biocid.  
IV. Metodat e zbulimit dhe analizës së produktit biocid. 
V. Qëllimi i përdorimit të produktit biocid dhe efikasiteti i përdorimit.  
VI. Të dhënat e toksikologjisë së produktit biocid (plotësuese më të dhënat për 

substancën aktive). 
VII. Të dhënat ekotoksikologjike të produktit biocid (plotësuese më të dhënat për 

substancën aktive). 
VIII. Masat e domosdoshme për mbrojtje të njerëzve, shtazëve dhe mjedisit. 
IX. Klasifikimi, paketimi dhe shënimi. 
X. Përmbledhje dhe vlerësimi i kapitujve prej II deri IX.  
Të dhënat në vijim i bashkëngjitën raportit në lidhje me kapitujt e lartpërmendur. 
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I. APLIKUESI /SHTRUESI I KËRKESËS 
 
1.1. Emri dhe adresa, etj.  
1.2. Formulatori i produktit biocid dhe substancës aktive / substancave aktive (emrat, 

adresat, përfshirë këtu edhe lokacionin e fabrikës / fabrikave).  
 

II. IDENTIFIKIMI 
 
2.1. Emri tregtar ose emri i propozuar tregtar dhe numri identifikues i prodhuesit të 

përgatitjes, sipas nevojës.  
2.2. Të dhënat kuantitative dhe kualitative të hollësishme të përmbajtjes së produktit 

biocid, p.sh. substancë aktive / substancat aktive, papastërtitë, substancat 
ndihmëse, përbërësit inert.  

2.3. Gjendja fizike dhe natyra e produktit biocid, p.sh. koncentrati emulziv, pluhur 
për tretje, tretësirë.  

 
III. VETITË FIZIKE, KIMIKE DHE TEKNIKE 

 
3.1. Pamje (gjendja fizike, ngjyra).  
3.2. Vetitë eksploduese.  
3.3. Vetitë oksiduese.  
3.4. Flakërimi dhe shenjat tjera të ndezshmërisë ose ndezëshmërisë spontane  
3.5. Aciditeti / bazimi, ose sipas nevojës p H vlera (1% në ujë).  
3.6. Dëndësia relative.  
3.7. Stabiliteti te deponimi – stabiliteti dhe qëndrueshmëria. Efektet e dritës, 

temperaturës dhe lagështirës në vetitë teknike të produktit biocid, reaktiviteti 
ndaj materialit ambalazhor.  

3.8. Vetitë teknike të substancës biocide p.sh. zbutja, qëndrueshmëria e shkumës, 
fluiditeti, derdhje dhe pluhrimi.  

3.9. Kompatibiliteti fizik dhe kimik me produkte tjera, përfshirë edhe produkte tjera 
biocide për të cilat duhet të lejohet përdorimi i përbashkët.  

 
IV. METODAT E IDENTIFIKIMIT DHE ANALIZËS 

 
4.1. Metoda analitike për përcaktimin e përqendrimit të substancave aktive që 

gjenden në produktin biocid.  
4.2. Nëse nuk është cekur në shtojcë II. A, kapitulli 4.2., metodat analitike përfshirë 

shpejtësinë e ripërtëritjes dhe kufijtë e përcaktimit për përbërësit themelor 
toksikologjik dhe ekotoksikologjik të produktit biocid dhe / ose mbetjet e 
produkteve, ku është thelbësore, në:  
a) tokë;  
b) ajër;  
c) ujë (përfshirë ujin e pijshëm);  
d) lëngjeve dhe indeve trupore të shtazët dhe njerëzit;  
e) ushqimit të trajtuar ose ushqimit për shtazë.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1204 

V. QËLLIMI I PËRDORIMIT DHE EFIKASITETIT 
 
5.1. Lloji i produktit dhe territori i parashikuar i përdorimit.  
5.2. Metodat e përdorimit përfshirë edhe përshkrimin e kompozimit i cili përdoret.  
5.3. Perimetri i përdorimit, dhe sipas nevojës përqendrimi definitiv i produktit biocid 

dhe substancës aktive në kompozim ku do të përdoret, p.sh. uji për ftohje, uji 
sipërfaqësor, uji për ngrohje.  

5.4. Numri dhe koha e përdorimit dhe ku është thelbësore, të gjitha informatat për 
lëkundje gjeografike, lëkundje klimatike ose periudhën e domosdoshme për 
mbrojtjen e njerëzve dhe shtazëve.  

5.5. Efektet, p.sh. Fungicid (preparat kundër kërpudhave) Rodenticid (preparat 
kundër brejtësve të dëmshëm), insekticid, baktericid.  

5.6. Organizmat e ngarkuar që kontrollohen dhe produktet, organizmat dhe objektet 
që duhet mbrojtur.  

5.7. Efektet mbi organizmat të cilëve u dedikohet ky produkt.  
5.8. Mënyra e efektit (përfshirë edhe veprimin e mëvonshëm kohor) nëse nuk është i 

cituar në shtojcën II.A, kapitulli 5.4.  
5.9. Shfrytëzues: industrial, profesional, publik (joprofesional).  
Të dhënat mbi efikasitetin 
5.10. Pohimet për produktin në etiketën e parashikuar dhe të dhënat për efikasitetin që 

vërtetojnë këto pohime, përfshirë edhe të gjithë protokollet standarde që 
përdoren, testet laboratorike ose eksperimentet në hapësirë, sipas nevojës.  

5.11. Të gjitha kufizimet e efikasitetit përfshirë edhe rezistencën.  
 

VI. HULUMTIMET TOKSIKOLOGJIKE 
 
6.1. Toksikologjia akute. 

Hulumtimet e produkteve biocide përveç gazrave prej 6.1.1. deri 6.1.3., duhet 
zbatuar në më së paku dy mënyra, prej të cilave një është në mënyrë orale. 
Përzgjedhja e mënyrës tjetër varet nga natyra e produktit dhe mënyrës së 
mundshme të ekspozimit të njeriut. Hulumtimet e gazrave dhe të lëngjeve 
avulluese bëhen me anë të inhalimit. 
6.1.1. Oral;  
6.1.2. Dermal;  
6.1.3. Inhalim;  
6.1.4. Për produkte biocide që duhet të lejohen për përdorim me produkte tjera 

biocide, ku është e mundur përzierja e produkteve testohet për toksikologjinë 
akute dermatologjike dhe iritimin e lëkurës dhe syve, sipas nevojës.  

6.2. Iritimi i lëkurës dhe syve (1)  
6.3. Sensibilizimi i lëkurës  
6.4. Të dhënat për absorbim përmes lëkurës  
6.5. Të dhënat ekzistuese toksikologjike për substanca joaktive të rëndësishme 

toksikologjikisht. (të ashtuquajtura substanca të dyshimta).  
6.6. Informatat për ekspozimin e produktit biocid për njerëzit dhe punëtorët që 

manipulojnë me të. Ku janë të domosdoshme, testet te përshkruara në shtojcë II. 
A kërkohen për substancat joaktive toksikologjikisht të rëndësishme në 
përgatitje.  
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VII. HULUMTIMET EKOTOKSIKOLOGJIKE 
 
7.1. Mënyrat e parashikuara të arritjes në mjedis në bazë të përdorimit të 

parashikuar. 
7.2. Të dhënat për ekotoksikologjinë e substancës aktive në produkt, nëse kjo mund 

të ndahet nga të dhënat për vet substancën aktive.  
7.3. Të dhënat ekotoksikologjike ekzistuese për substancat joaktive të rëndësishme 

ekotoksikologjikisht (të ashtuquajtura substancat të dyshimta), siç janë të dhënat 
nga fletat për sigurim.  

 
VIII. MASAT E MBROJTJES SË NJERËZVE, SHTAZËVE DHE MJEDISIT 

 
8.1. Metodat e propozuara dhe masat e kujdesit te manipulimi, përdorimi, deponimi, 

transporti ose në rast zjarri;  
8.2. Veprimi i veçantë në raste të rrezikut, p.sh. masat e ndihmës së parë 

kundërhelmet, veprimet medicinale, nëse ekziston; masat emergjente për 
mbrojtjen e mjedisit; nëse nuk është e cekur në Shtojcë II. A., kapitulli 8.3;  

8.3. Veprimet, nëse ekzistojnë, për pastrimin e mjeteve për përdorim;  
8.4. Produktet e rëndësishme të djegies, në rast zjarri;  
8.5. Veprimet për sigurimin e produkteve biocide si mbeturina dhe ambalazhin e tyre 

për industri, shfrytëzuesit profesional dhe publik (joprofesional), p.sh. mundësia 
e përdorimit të serishëm ose riciklimit, neutralizimit, kushteve për deponim të 
kontrolluar dhe djegien;  

8.6. Mundësia e shkatërrimit ose dekontaminimit pas lëshimit në:  
a) ajër;  
b) ujë, përfshirë edhe ujin për pije;  
c) tokë.  

8.7. Të dhënat për efektet e padëshiruara ose të paplanifikuara, p.sh. të organizmat e 
dobishëm ose të tjerë të cilëve nuk u dedikohet preparati;  

8.8. Specifikimi i repelanteve (preparateve që e bëjnë produktin të rezistueshëm) ose 
masat për kontrollim të helmeve të përfshirë në përgatitje, që shërbejnë që të 
eliminohet veprimi në organizmat cilëve nuk u dedikohet produkti.  

 
IX. KLASIFIKIMI, PAKETIMI DHE SHËNIMI 

 
- Propozimet për paketim dhe shënim;  
- Propozimet për fletat siguruese, sipas nevojës;  
- Argumentimi për klasifikim dhe deklarim në përputhje me dispozitat nga neni 20. i 

kësaj Direktive;  
- Shenja/t e rrezikut;  
- Paralajmërim i rrezikut;  
- Deklarimet për rrezikun;  
- Deklarimet për siguri;  
- Paketimi (lloji, materiali, madhësia, etj.), kompabiliteti i preparatit me materialet 

ambalazhor të parashikuar.  
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X. PËRMBLEDHJE DHE VLERËSIMI I KAPITUJVE PREJ II. DERI IX. 
 
Vërejtje: 
(1) Testi i iritimit të syve nuk është i nevojshëm nëse substanca aktive ka vetitë e 

korrozionit. 
 

SHTOJCA III. A 
DOKUMENTACIONI PLOTËSUES PËR SUBSTANCAT AKTIVE 

SUBSTANCAT KIMIKE 
 
1. Dosjet për substancat aktive duhet të përmbajnë të gjithë kapitujt e regjistruar në: 

“Të dhënat në dosje”. Citimet duhet të mbështeten me të dhënat. Të dhënat në 
dosje duhet të janë në përputhje me përparime teknike.  

2. Të dhënat që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës së produktit biocid ose 
për shkak të përdorimit të parashikuar nuk duhet të dorëzohen. E njëjta vlen edhe 
për rastet kur dorëzimi nuk është i mundur për shkaqe teknike, ose nuk është 
shkencërisht e domosdoshme. Në ato raste duhet bashkangjitur argumentimi i 
pranuar nga ana e organit kompetent. Argumentimi mund të jetë edhe formulimi i 
përkufizuar ku paraqitësi ka qasje.  

 
III. VETITË FIZIKE DHE KIMIKE 

 
1. Shkrirje në solucione organike, përfshirë edhe efektin e temperaturës në shkrirje.¹  
2. Stabiliteti në solucione organike që përdoren në produkte biocide dhe identifikimi i 

produkteve të rëndësishëm të zbërthimit.² 
 

IV. METODAT ANALITIKE PËR ZBULIMIN DHE IDENTIFIKIMIN 
 
1. Metodat analitike, përfshirë edhe shpejtësinë e ripërtëritjes dhe kufizimet e 

përcaktimit për substancën aktive dhe mbetjet e saj në ushqim, ose ushqim për 
shtazët dhe prodhime të tjera, ku është e rëndësishme.  

 
VI. HULUMTIMET TOKSIKOLOGJIKE DHE METABOLIKE 

 
1. Studimet neurotoksikologjike. 

Nëse substanca aktive është lidhje organofosforike ose nëse ekzistojnë shenja të 
tjera që substanca aktive mund të ketë efekte neurotoksike, kërkohen hulumtimet 
neurotoksikologjike. Lloji për testim është pula e rritur, përveç kur një lloj tjetër 
është më i përshtatshëm. Nëse ka nevojë, kërkohet zbatimi i testeve të 
neurotoksikologjisë të vonuar. Nëse konstatohet veprimi i esterazes antiholike, 
mund të shqyrtohet zbatimi i testit për përgjigje në agjensat riaktivizuese. 

2. Efektet toksike për kafshët dhe kafshët shtëpiake.  
3. Hulumtimet në lidhje me ekspozimin e njerëzve substancës aktive.  
4. Ushqimi dhe ushqimi për kafshët.  

Nëse substanca aktive përdoret në përgatitje për përdorim në vende ku përgatitet, 
konsumohet ose deponohet ushqimi për konsumim njerëzor, ose ku përgatitet, 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1207 

konsumohet ose deponohet ushqimi për shtazët, kërkohet zbatimi i testit nga 
Dispozita XI., Pjesa 2.  
__________________  
Vërejtje:  
Të dhënat dorëzohen për substancën aktive të pastër më specifikim të përcaktuar. 
Të dhënat dorëzohen për substancën aktive më specifikim të përcaktuar.  

5. Nëse ndonjë test tjetër në lidhje me ekspozimin e njerëzve të substancës aktive në 
prodhime biocide konsiderohet i domosdoshëm, në atë rast kërkohet implementimi 
i testeve nga Dispozita XI., Pjesa 2.  

6. Nëse substanca aktive përdoret në prodhime që ndikojnë në bimë, atëherë kërkohet 
zbatimi i testeve që përcaktojnë efektet toksike metaboliteve bimëve të trajtuar, 
nëse ekzistojnë, nëse dallohen prej atyre që janë konstatuar të kafshët.  

7. Hulumtimet mekanike – hulumtimet të domosdoshme për shpjegimin e efekteve të 
cituara në hulumtimet toksikologjike.  

 
VII. HULUMTIMET EKOTOKSIKOLOGJIKE 

 
1. Testi i toksikologjisë akute të organizmit tjetër, jo ujorë të cilit i dedikohet 

prodhimi.  
2. Nëse rezultatet të hulumtimeve ekotoksikologjike dhe qëllimit të përdorimit 

substancës aktive tregojnë rrezik për mjedis, kërkohet zbatimi i testeve nga kapitujt 
XII dhe XIII.  

3. Nëse rezultati i testit nga kapitulli 7.6.1.2. Shtojca II. është negativ dhe nëse është 
e qartë se substancë aktive do të evitohet në mënyrë të pastrimit të mbeturinave në 
ujë, atëherë kërkohet aplikimi i testit të kaptinat XIII.., pjesa 4.1.  

4. Të gjitha testet tjera bio zbërthyese që janë te rëndësishme sipas rezultateve në 
kapitullin 7.6.1.1. dhe 7.6.1.2. shtojca II. A.  

5. Fototransformimi në ajër (metoda e vlerësimit) përfshirë identifikimin e 
produkteve zbërthyes (1).  

6. Nëse të dhënat të kapitullit 7.6.1.2. shtojca II. A ose prej kapitullit 4 të kësaj pjese 
tregojnë për nevojë veprimi, ose substancë aktive ka përgjegjësi të ulët, ose nuk ka 
fare zbërthim abiotik, atëherë kërkohet aplikimi i testeve të kapitullit XII, pjesa 
1.1.2.1. dhe sipas nevojës pjesës 3.  

 
VIII. MASAT E NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E NJERËZVE, 

SHTAZËVE DHE AMBIENTIT 
 
1. Identifikimi i gjithë substancave të cilat janë përfshirë në përshkrim I ose II 

shtojca, udhëzimi të 80/68/EEC për mbrojtjen e ujërave nëntokësore, prej ndotjeve 
të cilat i shkakton ndonjë substancë e rrezikshme(*). 

 
XI. HULUMTIMET E MËTEJSHME NË LIDHJEN 

ME SHËNDETIN E NJERËZVE 
 
1. Hulumtimet për ushqimin dhe ushqimin të shtazëve.  

1.1. Identifikimi i produktit të zbërthimit dhe reagime metabolik i substancës 
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aktive në ushqim ose ushqim për kafshë, i cili është trajtuar ose kontaminuar 
me substancë aktive;  

1.2. Veprimi i mbetjes të substancës aktive produkti i zbërthimit të tyre dhe ku 
është e nevojshme, metaboliteve të tyre, në ushqim të trajtuar ose kontaminuar 
dhe ushqim për kafshë përfshirë edhe kinetikën e zhdukjes të tyre;  

1.3. Bilanci gjithëpërfshirës i materialit për substancën aktive. Të dhënat të 
dorëzuara për mbetjet e eksperimenteve të mbikëqyrur, të cilat mund të 
prodhohen nuk do të janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve ose 
shtazëve;  

1.4. Vlerësimi i ekspozimit potencial ose real të njerëzve përmes ushqimit ose në 
mënyrë tjetër;  

1.5. Nëse mbetjet e substancës aktive ndalen në ushqim të shtazëve për një 
periudhë të konsiderueshme kërkohet hulumtimi i mënyrës së ushqimit dhe 
metabolizmit të shtazëve, për ta mundësuar vlerësimi i mbetjeve në ushqim 
me origjinë shtazore;  

1.6. Efektet e përpunimit industrial, ose prodhimit shtëpiak në natyrë dhe 
perimetri i mbetjes substancës aktive;  

1.7. Mbetjet të parapara të pranueshme dhe shpjegimi i pranueshmërisë së tyre;  
1.8. Informatat të tjera me rëndësi.  
1.9. Përmbledhja dhe vlerësimi i të dhënave të dorëzuara për 1.1. deri 1.8.  

2. Testet tjera në lidhje me ekspozim të njerëzve.  
Kërkohet zbatimi i testeve përkatëse dhe rasti i shpjeguar. 
(*) OJ L 20, 26.1.1980, p 43. 

 
XII. HULUMTIMET E MËTEJSHME TË MBETJES 

DHE REAGIMIT NË MJEDIS 
 
1. Mbetjet dhe reagimi në tokë;  

1.1. Shpejtësia dhe rruga e zbërthimit përfshirë identifikimin e rasteve të 
proceduara dhe identifikimin e të gjithë metaboliteve dhe produkteve të 
zbërthimit në më se paku tre lloje të tokës në kushte adekuate;  

1.2. Absorbimi dhe desorpcimi në tri lloje të tokës dhe, ku është rëndësishme, 
absorbimi dhe desorpcimi i metaboliteve dhe produkteve të zbërthimit;  

1.3. Lëvizshmëria në se paku tri lloje të tokës dhe, ku është e rëndësishme, 
lëvizshmëria e metaboliteve dhe produkteve të zbërthimit;  

1.4. Perimetri dhe natyra e mbetjeve të lidhura.  
2. Mbetje dhe reagimi në ujë.  

2.1. Shpejtësia dhe rruga e zbërthimit në ujëra (nëse nuk është e caktuar në 
Shtojcë II. A., kapitulli 7.6.) përfshirë identifikimin e metaboliteve dhe 
produkteve të zbërthimit;  

2.2. Absorbimi dhe desorbcimi në ujë dhe, ku është e rëndësishme, absorbimi 
dhe desorbcimi metaboliteve dhe produkteve të zbërthimit.  

3. Mbetja dhe reagimi në ajër,  
Nëse substanca aktive përdoret në përgatitje të preparateve për spërkatje (tymosje, 
p.sh. mushkonjave), nëse përdoret me metodë të spërkatjes, nëse është e 
avullueshme, ose nëse çdo të dhënë tjetër sugjeron që kjo është me rëndësi, duhet 
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të caktohet shpejtësia dhe rruga e zbërthimit në ajër, nëse nuk janë të përmendura 
në Kapitullin VII., pjesa 5. 

4. Përmbledhja dhe vlerësimi i pjesëve 1., 2., dhe 3. 
 

XIII. HULUMTIMET E MËTEJSHME EKOTOKSIKOLOGJIKE 
 
1. Efektet në zogj:  

1.1. Toksimi akut oral – duhet të zbatohet nëse për hulumtime nga Kapitulli 
VII., pjesa 1. është zgjedhur një lloj shpendi;  

1.2. Toksikologjia afatshkurtër – hulumtimet tetë ditore më së paku të një lloji 
(përveç zogjve);  

1.3. Efektet në reproduktim.  
2. Efektet në organizmat ujorë.  

2.1. Toksimi i zgjatur në lloje të peshkut përkatës;  
2.2. Efektet në reproduktim dhe shkallën e rritjes të llojit të peshkut përkatës;  
2.3. Bioakumulimi në llojet e peshkut përkatës;  
2.4. Reproduktimi dhe shkalla e rritjes Daphnia magna.  

3. Efektet në organizmat të tjerë që nuk u dedikohet produkti.  
3.1. Toksimi akut në bletë dhe arthropod të tjerë të dobishëm (artopod, nyjor), 

p.sh. predatoret (grabitëçar, p.sh. zogjët). Duhet të zgjidhet organizmi tjetër 
për testim, prej atij të kapitullit VII. Pjesa1; 

3.2. Toksimi në skraja të shiut dhe mikroorganizmat të tjerë të cilëve nuk u 
dedikohet preparat; 

3.3. Efektet në mikroorganizmat në tokë të cilëve nuk u dedikohet preparati;  
3.4. Efektet në të gjithë organizmat të tjerë të cilëve nuk u dedikohet preparati 

(flora dhe fauna) që mund të janë të rrezikuar.  
4. Efektet tjera.  

4.1. Testi i inhibimit respirator në baltë aktive. 
5. Përmbledhje dhe vlerësimi i pjesës 1., 2., 3. dhe 4 
 

SHTOJCA III. B. 
DOKUMENTACIONI PLOTËSUES PËR PRODUKTET BIOCIDE 

PRODHIMET KIMIKE 
 
1. Dosjet për prodhime biocide duhet të përmbajnë të gjithë kapitujt e regjistruar në: 

“Të dhënat në dosje”. Citimet duhet të mbështeten më të dhënat. Të dhënat në 
dosje duhet të janë në përputhje me përparime teknike.  

2. Të dhënat që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës së produktit biocid ose 
për shkak të përdorimit të parashikuar nuk duhet të dorëzohen. E njëjta vlen edhe 
për rastet kur dorëzimi nuk është i mundur për shkaqe teknike, ose nuk është 
shkencërisht e domosdoshme. Në ato raste duhet bashkangjitur argumentimi i 
pranuar nga ana e organit kompetent. Argumentimi mund të jetë edhe formulimi i 
përkufizuar ku paraqitësja ka qasje. 

3. Të dhënat mund të nxirren nga të dhënat ekzistuese nëse organeve kompetente ju 
është prezantuar arsyetimi i pranueshëm. Veçanërisht aplikohen dispozitat e 
Direktivës 88/379/EEC aty ku është e mundur, që testimet mbi shtazët të janë 
minimale. 
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XI. HULUMTIMET E MËTEJSHME NË LIDHJE 
ME SHËNDETIN E NJERËZVE 

 
1. Hulumtimet e ushqimit dhe ushqimit për shtazët;  

1.1. Nëse mbetjet e produkteve biocide mbesin në ushqimin e shtazëve në 
periudhën më të gjatë, atëherë kërkohet zbatimi i testimeve e të ushqyerit 
dhe metabolizmit të shtazët që të jetë e mundur të përcaktohet mbetja në 
ushqimet me origjinë shtazore; 

1.2. Efektet e përpunimit industrial dhe/ose përgatitjes shtëpiake në natyrën dhe 
intensitetin e mbetjeve produkteve biocide. 

2. Testet e tjera në lidhje me ekspozimin e njerëzve, 
Për produktin biocid kërkohet zbatimi i testit përkatës/testeve përkatëse dhe 
studimeve të rasteve. 

 
XII. HULUMTIMET E MËTEJSHME PËR MBETJET 

DHE VEPRIMI NË MJEDIS 
 
1. Ku është esenciale, të gjitha të dhënat që kërkohen në shtojcë III. A., kapitulli XII.  
2. Testet e derdhjes dhe përhapjes në:  

a) tokë;  
b) ujë;  
c) ajër;  
Testimi 1. dhe 2. kërkohet vetëm për përbërësit ekotoksik të rëndësishëm të 
produktit biocid. 

 
XIII. HULUMTIMET E TJERA EKOTOKSIKOLOGJIKE 

 
1. Efekti në zogj.  

1.1. Toksikimi oral akut, nëse nuk është zbatuar në përputhje me shtojcën II. B, 
kapitulli VII.  

2. Efekti në organizmat ujorë.  
2.1. Në rast të përdorimit në ose afër ujërave sipërfaqësore.  

2.1.1. Hulumtimet në peshqit dhe organizmat të tjerë ujorë.  
2.1.2. Të dhënat për mbetje të substancës aktive në peshqit, përfshirë 

metabolitet toksike të rëndësishëm.  
2.1.3. Mund të kërkohet zbatimi i hulumtimi nga shtojca III. A., kapitulli 

XIII., Pjesëve 2.1., 2.2., 2.3. dhe 2.4. për përbërësit e rëndësishëm të 
produktit biocid.  

2.2. Nëse produkti biocid shpërndahet në afërsi të ujërave sipërfaqësore, mund të 
kërkohet zbatimi i hulumtimeve të shpërndarjes që të përcaktohet rreziku 
për organizmat ujorë në kushte natyrore.  

3. Efektet në organizmat të tjerë të cilëve nuk u dedikohet preparati,  
3.1. Toksikimi për kurrizoret tokësore, pos zogjve;  
3.2. Toksimi akut për bletët;  
3.3. Efekti në artropodat të dobishëm (nyjor) pos bletëve;  
3.4. Efekti në skraja dhe mikroorganizmat të tjerë në tokë, të cilëve nuk u 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1211 

dedikohet preparati, a mund të janë të rrezikuar;  
3.5. Efekti në mikroorganizmat në tokë, të cilëve nuk u dedikohet preparati;  
3.6. Efekti në mikroorganizmat të tjerë të cilëve nuk u dedikohet preparati (flora 

dhe fauna), a mund të janë të rrezikuar);  
3.7. Nëse produkti biocid është në formë karemi ose granulave.  

3.7.1. Eksperimentet nën vëzhgim që japin vlerësimin e rrezikut për 
organizmat të cilëve nuk u dedikohet preparati në kushte natyrore;  

3.7.2. Hulumtimet e produktit biocid në raste kur gëlltitet nga organizmat 
të cilëve nuk u dedikohet preparati, a që mund të janë të rrezikuar.  

4. Përmbledhje dhe vlerësimi i pjesëve 1., 2., dhe 3.  
 

SHTOJCA IV. A. 
DOKUMENTACIONI PËR SUBSTANCAT AKTIVE 

KËPURDHËZAT, MIKROORGANIZMAT DHE VIRUSET 
 
1. Dosjet për organizmat aktive duhet të përmbajnë të gjithë kapitujt e regjistruar në: 

“Të dhënat në dosje”. Citimet duhet të mbështeten më të dhënat. Të dhënat në 
dosje duhet të janë në përputhje me përparime teknike.  

2. Të dhënat që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës të produktit biocid ose 
për shkak të përdorimit të parashikuar nuk duhet të dorëzohen. E njëjta vlen edhe 
për rastet kur dorëzimi nuk është i mundur për shkaqe teknike, ose nuk është 
shkencërisht e domosdoshme. Në ato raste duhet bashkangjitur argumentimi i 
pranuar nga ana e organit kompetent. Argumentimi mund të jetë edhe formulimi i 
përkufizuar ku paraqitësi ka qasje.  

 
Të dhënat në dosje 
I. Të dhënat për Aplikuesin /shtruesi i kërkesës.  
II. Organizmi aktiv.  
III. Burimi i organizmit aktiv. 
IV. Metodat e zbulimit dhe identifikimit. 
V. Vetitë biologjike të organizmit aktiv, duke përfshirë infektivitetin dhe 

patogjenezën e organizmave të cilëve u dedikohet preparati, për organizmat të 
cilëve nuk u dedikohet preparati, përfshirë edhe njerëzit.  

VI. Efikasiteti dhe qëllimi i përdorimit. 
VII. Profili toksikologjik për njerëzit dhe shtazët, përfshirë metabolizmin e 

toksikeve. 
VIII. Profili ekotoksikologjik, përfshirë efektin në mjedis dhe sjelljet e organizmave 

dhe toksineve që prodhohen. 
IX. Masat të domosdoshme për mbrojtjen e njerëzve, organizmave të cilëve nuk u 

dedikohet preparati dhe mjedisit. 
X. Klasifikimi dhe deklarimi.  
XI. Përmbledhje dhe vlerësimi i pjesëve II deri X. 
Të dhënat në vijim i bashkëngjiten raportit në lidhje me kapitujt të mëparshëm. 
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I. APLIKUESI /SHTRUESI I KËRKESËS 
 
Aplikuesi (emri, adresa, etj.) 
Prodhuesi (emri, adresa, lokacioni i fabrikës) 
 

II. ORGANIZMI 
 
2.1. Emri i zakonshëm i organizmit (përfshirë emrat alternative dhe emrat të 

zëvendësueshëm);  
2.2. Emri taksonomik (sistemimi) dhe gjinia që përcakton a është fjala për 

variacionin ose mutantin e gjinisë; për viruset, përcaktimi taksonomik e bartësit 
(sistematika), serotip, gjinia ose mutant;  

2.3. Koleksioni dhe numri referent i kulturës ku kultura është e depozituar;  
2.4. Metodat, procedurat dhe kriteret që zbatohen për konstatimin e prezencës dhe 

identifikimin e organizmave (p.sh. morfologjia, biokimia, serologjia, etj.)  
 

III. BURIMI I ORGANIZMIT 
 
3.1. Shfaqja në natyrë ose gjetiu;  
3.2. Metodat e izolimit të organizmave ose gjinisë aktive;  
3.3. Metodat e kultivimit;  
3.4. Metodat e prodhimit, duke përfshirë edhe të dhëna për ndalimin e shpërndarjes 

dhe procedurat për rruajtjen e kualitetit dhe sigurimin e burimit të veçantë të 
organizmit aktiv. Për mutantet e gjinisë duhet të paraqiten të dhënat të 
detajizuara për prodhimin dhe izolimin, bashkërisht më të gjitha dallimet të 
njohura ndërmjet mutantit të gjinisë dhe prindit dhe formimin natyral të gjinive;  

3.5. Përbërja e materialit përfundimtar të organizmit aktiv, ose natyra, pastërtia, 
identiteti, vetitë, përmbajtje e papastërtive dhe organizmave të tjerë;  

3.6. Metodat për ndalimin e kontaminimit e farës bazike dhe humbja e virulentitetit 
të farës bazike;  

3.7. Procedurat për ruajtjen e mbetjeve.  
 

IV. METODAT E ZBULIMIT DHE IDENTIFIKIMIT 
 
4.1. Metodat e përcaktimit të identitetit dhe pastërtisë të farës bazike nga e cila 

prodhohen seritë, dhe rezultatet të fituara, duke përfshirë të dhënat për 
variabilitetin;  

4.2. Metodat e përcaktimit të pastërtisë të produktit final dhe përcaktimi që 
kontaminantët janë kontrolluar deri në nivelin e pranueshëm, rezultatet dhe të 
dhënat e fituar për variabilitetin;  

4.3. Metodat që tregojnë jo ekzistencën e patogjeneve në formë të kontaminimit për 
njerëzit dhe gjitarët të tjerë në agjensin aktiv, përfshirë protozoar dhe kërpudhat, 
efekti i temperaturës (35 C dhe temperaturat të tjera esenciale);  

4.4. Metodat për përcaktimin e mbetjeve të gjalla ose jo të gjalla (p.sh. toksine) në 
produktet të trajtuar, në ushqim, ushqim për shtazët, lëngjeve trupore dhe indeve 
të njerëzve dhe shtazëve, në tokë, ujë ose ajër, ku është e rëndësishme.  
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V. VETITË BIOLOGJIKE TË ORGANIZMAVE 
 
5.1. Historia e organizmit dhe përdorimi, përfshirë, nëse është e njohur, historinë e 

përgjithshme natyrore e organizmit, dhe ku është e rëndësishme, distribuimin 
gjeografik;  

5.2. Lidhjet me patogjenet ekzistuese të kurrizoreve, jo kurrizoreve, bimëve dhe 
organizmave të tjerë;  

5.3. Efekti në organizmat të cilëve u dedikohet preparati. Patogjeneza ose lloji i 
antagonizmit të nikoqirit. Duhet të paraqiten detajet e perimetrit të vetive të 
veçanta të nikoqirit;  

5.4. Bartja, doza infektive dhe mënyra e veprimit, përfshirë edhe të dhënat për 
ekzistimin, mos ekzistimin ose prodhimin të toksineve, me, sipas nevojës, të 
dhënave për natyrën, identitetin, strukturën kimike dhe stabilitetin, dhe 
intensitetin;  

5.5. Efektet e mundshme në organizmat e të cilëve nuk u dedikohet preparati, më 
lidhje të ngushtë me organizmat e të cilëve u dedikohet preparati, përfshirë 
infektitetin, patogjenezën dhe bartjen;  

5.6. Bartja te organizmat të tjerë të cilëve nuk u dedikohet preparati;  
5.7. Efektet biologjike të tjera në organizmat cilëve nuk u dedikohet preparati të 

përdorimi i rregullt;  
5.8. Infektimi dhe stabiliteti fizik të përdorimi i rregullt;  
5.9. Stabiliteti gjenetik në kushte të mjedisit dhe përdorimit të preferuar;  
5.10. Të gjitha patogjenezat dhe infektimet për njerëzit dhe shtazët nën kushte 

imuniteti të zvogëluar;  
5.11. Patogjeneza dhe infektimi për parazitët/predatorët të njohur të llojeve të cilëve u 

dedikohet preparati.  
 

VI. EFIKASITETI DHE QËLLIMI I PËRDORIMIT 
 
6.1. Efekti në organizmat e dëmshëm, dhe materialet, substancat, organizmat ose 

produktet që duhet të trajtohen ose mbrohen;  
6.2. Përdorimi i parashikuar (p.sh. insekticid, produkti dezinfikues, produkti kundër 

mbulimit, etj.);  
6.3. Të dhënat ose zbulimet për efektet përcjellëse të padëshiruar ose të 

paqëllimshëm;  
6.4. Të dhënat për shfaqje ose shfaqje të mundshme të zhvillimit të rezistencës dhe 

strategjisë e mundshme të veprimit;  
6.5. Efektet në organizmat të cilëve u dedikohet preparati;  
6.6. Kategoria e shfrytëzuesit.  
 

VII. HULUMTIMET TOKSIKOLOGJIKE DHE METABOLIKE 
 
7.1. Toksikimi akut 

Në raste ku një dozë nuk është e mjaftueshme, duhet të implementohen disa 
teste që të përcaktohen agjensat lartë toksik dhe infektimi: 
1. orale;  
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2. dermale;  
3. inhalimi;  
4. iritimi i lëkurës dhe, nëse është e domosdoshme, iritimi i lëkurës;  
5. sensibilizimi i lëkurës, dhe, nëse është e domosdoshme, sensibilizimi 

respirator;  
6. për viruset dhe viroidet, hulumtimi i kulturës të stacionit me përdorim të 

virusit infektiv të pastruar dhe kulturës primare të stacionit të gjitarëve, 
zogjve dhe peshqve.  

7.2. Toksikimi subkronik  
Hulumtime 40-ditore, dy lloje, një brejtës, një jo-brejtës: 
1. orale;  
2. mënyra tjetër (inhalim, dermal) sipas nevojës, dhe;  
3. për viruset dhe viroidet, testi i infektimit i cili implementohet me 

biohulumtime ose në kulturë stacionare të përshtatshme, më së paku shtatë 
ditë pas implementimit në kafshë eksperimentale.  

7.3. Toksikimi kronik.  
Dy lloje, brejtës dhe një gjitar tjetër, oral, nëse një mënyrë tjetër nuk është më e 
përshtatshme; 

7.4. Hulumtimi i karcinogjenetikës. 
Mund të kombinohet me hulumtimet nga 6.3.. Një brejtës dhe një tjetër gjitar; 

7.5. Hulumtimet e mutagjenetikës 
Si është e definuar në shtojcë II. A., kapitulli VI., pjesa 6.6; 

7.6. Toksikimi reproduktiv 
Testi teratogjenetik – një lepur dhe një lloj brejtësi. Hulumtimi i pjellorisë – një 
lloj, më së paku dy gjenerata, një mashkull dhe një femër; 

7.7. Toksikokinetika bazike, dispergimi absorbik (përfshirë absorbimin dermal) dhe 
sekrecionin të gjitarët, përfshirë dhe interpretimin e rrugëve metabolike;  

7.8. Hulumtimet neurotoksikologjike: zbatimi kërkohet nëse ekziston shënimi për 
aktivitetin e antiholinerterazës ose efekteve të tjerë neurotoksik. Testet e 
neurotoksikimit të mëvonshëm të pulat e rritura implementohet sipas nevojës;  

7.9. Hulumtimet imunotoksikologjike (p.sh. alergji);  
7.10. Hulumtimet e ekspozimit të rastësishëm: kërkohet nëse substanca aktive është 

pjesë përbërëse e produktit i cili përdoret në vende ku përgatitet, konsumohet 
ose deponohet ushqimi për njerëzit ose shtazët, dhe ku është e dukshme që 
njerëzit, shtazët ose kafshët shtëpiake mund të ekspozohen sipërfaqeve ose 
materialëve që trajtohen;  

7.11. Të dhënat për ekspozimin e njerëzve përfshijnë:  
1. Të dhënat medicinale në mënyrë anonime (nëse janë në disponim).  
2. Kartelat shëndetësore, të dhënat për vëzhgimin medicinal të nëpunësve të 

fabrikës prodhuese (nëse janë në disponim).  
3. Të dhënat epidemiologjike (nëse janë në disponim).  
4. Të dhënat për raste të helmimit.  
5. Diagnozat e helmimit (shenjat, simptomat), përfshirë edhe hollësitë të 

testeve analitike.  
6. Mjekimi i propozuar i helmimit dhe prognoza.  

7.12. Përmbledhje e toksikologjisë të gjitarëve – përfundimi (përfshirë/NOAEL, 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1215 

BZRU/NOEL dhe, sipas nevojës ADI), vlerësimi total në lidhje më të gjitha të 
dhënat për toksikologjinë, patogjenezën dhe infektimin, dhe me informatat tjera 
për organizmin aktiv. Aty ku është e mundur, masat të përcaktuara të mbrojtjes 
të shfrytëzuesit duhet të përfshihen në formë përmbledhjeje.  

 
VIII. HULUMTIMET EKOTOKSIKOLOGJIKE 

 
8.1. Toksimi akut të peshqit;  
8.2. Toksimi akut te Daphnia magna;  
8.3. Efekti në rritjen e algave (test inhibimi);  
8.4. Toksimi akut në organizmin tjetër, organizmin jo-ujor të cilit nuk i dedikohet 

preparati;  
8.5. Patogjeneza dhe infektimi për bletët dhe skraja;  
8.6. Toksimi akut dhe/ose patogjeneza dhe infektimi për organizmat të tjerë të cilëve 

nuk u dedikohet preparati, që mund të rrezikohen;  
8.7. Efektet (nëse ekzistojnë) në florë dhe faunë;  
8.8. Në raste të formimit të toksineve, duhet të dorëzohen të dhënat të shënuara në 

Shtojcë II. A., kapitulli VII., pjesët 7.1 deri 7.5.  
Mbetje dhe veprimi në mjedis.  

8.9. Shpërndarje, lëvizjet, multiplikimi dhe qëndrimi në ajër, tokë ose ujë;  
8.10. Në raste të formimit të toksineve, duhet të dorëzohen të dhënat të shënuara në  
8.11. Shtojcë II. A., Kapitulli VII., Pjesët 7.6. deri 7.8. 
 

IX. MASAT E MBROJTJES SË NJERËZVE DHE ORGANIZMAVE, 
QË NUK U DEDIKOHET PRODUKTI DHE MJEDISIT 

 
9.1. Metodat dhe masat e kujdesit që duhet të zbatohen të deponimi, manipulimi, 

transporti dhe përdorimi; ose në raste zjarri ose incidenteve të tjerë të dukshëm;  
9.2. Të gjitha rrethanat dhe kushtet të mjedisit kur organizmi aktiv nuk mund të 

përdoret;  
9.3. Mundësia e transformimit organizmit aktiv në jo-epidemiologjik dhe të gjitha 

metodat e veprimit;  
9.4. Konsekuencat e kontaminimit të tokës, ajrit dhe ujit, veçanërisht ujit për pije;  
9.5. Masat emergjente në raste fatkeqësie;  
9.6. Veprimet e depozitimit të mbeturinave ku është organizmi aktiv, përfshirë vetitë 

e ujit të kulluar në raste të depozitimit;  
9.7. Mundësia e eliminimit ose dekontaminimit mbas lëshimit në: ajër, ujë, tokë, të 

tjera sipas nevojës.  
 

X. KLASIFIKIMI DHE ETIKETIMI 
 
Propozimi për klasifikimin në njërën nga grupet e rrezikut nga neni 2. pika (d) 
Direktivës 90/679/EEC me argumentim të propozimit, bashkërisht me indikacionet e 
nevojës që prodhimet të shënohen me shenjë të rrezikut biologjik të cituar në shtojcë II. 
Direktivës 90/679/EEC. 
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XI. PËRMBLEDHJA DHE VLERËSIMI I KAPITUJVE PREJ II. DERI X. 
 

SHTOJCA IV. B. 
DOKUMENTACIONI I PRODUKTEVE BIOCIDE 

KËPURDHËZAT, MIKROORGANIZMAT DHE VIRUSET 
 
1. Dosjet për produktet biocide, substanca, duhet të përmbajnë të gjithë kapitujt e 

regjistruar në: “Të dhënat në dosje”. Citimet duhet të mbështeten më të dhënat. Të 
dhënat në dosje duhet të janë në përputhje me përparime teknike.  

2. Të dhënat që nuk janë të domosdoshme për shkak të natyrës së produktit biocid ose 
për shkak të përdorimit të parashikuar nuk duhet të dorëzohen. E njëjta vlen edhe 
për rastet kur dorëzimi nuk është i mundur për shkaqe teknike, ose nuk është 
shkencërisht e domosdoshme. Në ato raste duhet bashkangjitur argumentimi i 
pranuar nga ana e organit kompetent. Argumentimi mund të jetë edhe formulimi i 
përkufizuar ku paraqitësi ka qasje.  

3. Të dhënat mund të nxirrën nga të dhënat ekzistuese nëse organeve kompetente u 
është paraqitur argumenti i pranueshëm. Veçanërisht aplikohet dispozita e 
Direktivës 88/379/EEC aty ku është e mundur që testimi mbi shtazët të jetë në 
minimum.  

 
Të dhënat në dosje 
I. Aplikuesi/shtruesi i kërkesës. 
II. Identiteti dhe përbërja e produktit biocid 
III. Vetitë teknike produktit biocid dhe vetitë plotësuese biocide bashkë me vetitë e 

organizmit aktiv. 
IV. Metodat e identifikimit dhe analizimit të produktit biocid. 
V. Qëllimet e zbatimit dhe efikasiteti i zbatimit. 
VI. Të dhënat toksikologjike (plotësuese më të dhënat e organizmit aktiv). 
VII. Të dhënat ekotoksikologjike (plotësuese më të dhënat e organizmit aktiv). 
VIII. Masat që duhet të zbatohen për mbrojtjen e njerëzve, organizmave që nuk u 

dedikohet preparati dhe mjedisit. 
IX. Klasifikimi, paketimi dhe sinjalizimi i produktit biocid. 
X. Përmbledhja e kapitujve prej II. deri IX. 
Të dhënat në vijim i bashkëngjiten raportit në lidhje me kapitujt të mësipërm. 
 

I. APLIKUESI /SHTRUESI I KËRKESËS 
 
1.1. Emri dhe adresa, etj.  
1.2. Prodhuesi i produktit biocid dhe organizmave aktiv, përfshirë edhe lokacionin e 

fabrikave.  
 

II. PRODUKTI BIOCID 
 
2.1. Emri tregtar ose emri tregtar i propozuar, dhe numri identifikues i prodhuesit i 

zhvillimit të produktit biocid, sipas nevojës;  
2.2. Të dhënat kualitative dhe kuantitative të detajizuara për përmbajtjen e produktit 

biocid (organizmat aktiv, përbërësit inert, organizmat pa rëndësi etj.); 
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2.3. Gjendja fizike dhe natyra e produktit biocid (koncentrati emulziv, pluhur për 
tretje (për tretësirë) etj.);  

2.4. Përqendrimi i organizmit aktiv në materialet të përdorur.  
 

III. VETITË TEKNIKE DHE BIOLOGJIKE 
 
3.1. Pamja (ngjyra dhe era);  
3.2. Deponimi – stabiliteti dhe qëndrueshmëria. Efektet e temperaturës, metodat e 

paketimit dhe deponimit, etj., në mbajtjen e aktivitetit biologjik;  
3.3. Metodat e sigurimit të stabilitetit të deponimi dhe qëndrueshmërisë;  
3.4. Vetitë teknike të produktit biocid;  

3.4.1. Shkrirje;  
3.4.2. Qëndrueshmëria e shkumës;  
3.4.3. Avullimi dhe stabiliteti i tretësirës;  
3.4.4. Testi në sitë të lagur dhe sitë të terur;  
3.4.5. Distribuimi i madhësisë së grimcave, përqendrimi i pluhurit, fërkimi dhe 

brishtësia;  
3.4.6. Të granulat, testi me sitë dhe shënimet për distribuimin e granulave sipas 

masës, bile në fraksione me grimcat më të mëdha se 1 mm;  
3.4.7. Përbërja e substancës aktive në: grimca, granula ose në materiale të 

trajtuar të karremave;  
3.4.8. Emulziteti, reemulziteti, stabiliteti të emulsioneve;  
3.4.9. Fluiditeti, rrjedhje dhe plehërimi.  

3.5. Kompatibiliteti fizik dhe kimik me produkte të tjera, përfshirë edhe produktet 
biocide, ku duhet të lejohet përdorimi i përbashkët;  

3.6. Shkrirje, pranueshmëria dhe koha e dispersimit mbas përdorimit;  
3.7. Të gjitha ndryshimet të vetive biologjike si pasojë e formulimit. Veçanërisht 

ndryshimet patogjene ose infektive.  
 

IV. METODAT E IDENTIFIKIMIT DHE ANALIZËS 
 
4.1. Metodat analitike për përcaktimin e përbërjes të produktit biocid;  
4.2. Metodat për përcaktimin e mbetjeve (p.sh. biotest);  
4.3. Metodat për përcaktimin e pastërtisë mikrobiologjike prodhimit biocid;  
4.4. Metodat e përcaktimit të mosekzistimit të patogjeneve për njerëzit dhe gjitarët të 

tjerë në produkte biocide ose, sipas nevojës, patogjeneve të dëmshëm për 
organizmat të cilëve nuk u dedikohet produkti dhe për mjedisin;  

4.5. Teknikat e sigurimit të produktit unikat dhe metoda e hulumtimit për 
normalizim.  

 
V. QËLLIMI DHE EFIKASITETI I PËRDORIMIT 

 
5.1. Përdorimi 

Lloji i produktit (p.sh. produkti për mbrojtje të pemëve, insekticid, etj.); 
5.2. Hollësitë e qëllimit të përdorimit (p.sh. llojet e organizmave të dëmshme të 

kontrolluara, materialet që trajtohen, etj.);  
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5.3. Shpeshtësia e përdorimit;  
5.4. Nëse rezultatet e testeve tregojnë që është e domosdoshme, të gjitha kushtet dhe 

rrethanat e mjedisit ku prodhimi mundet ose nuk mundet të përdoret;  
5.5. Mënyra e zbatimit;  
5.6. Numri dhe koha për përdorim;  
5.7. Udhëzimet e preferuara për përdorim  

Të dhënat për përdorim; 
5.8. Testet preliminare;  
5.9. Eksperimentet në hapësirë;  
5.10. Të dhënat për lajmërimin të mundshëm të rezistencës;  
5.11. Efektet në kualitetin e materialeve ose produkteve që trajtohen.  
 

VI. TË DHËNAT PLOTËSUESE TË TOKSIKOLOGJISË MË TË DHËNA 
QË KËRKOHEN PËR ORGANIZMIN AKTIV 

 
6.1. Doza individuale orale;  
6.2. Doza individuale perkutana (përmes lëkurës, injeksioni);  
6.3. Inhalimi;  
6.4. Iritimi i lëkurës dhe, ku është e nevojshme, iritimi i syve;  
6.5. Sensibilizimi i lëkurës;  
6.6. Të dhënat toksikologjike të arritshme për substancat joaktive;  
6.7. Ekspozimi i punëtorit që manipulon me prodhimin;  

6.7.1. Perkutana (përmes lëkurës) absorbimi/inhalimi, varësisht nga formulimi 
dhe mënyrës së përdorimit;  

6.7.2. Ekspozimi i mundshëm i punëtorit i cili manipulon me prodhimin në 
kushte të hapësirës, përfshirë, ku është e domosdoshme, analizën 
kuantitative e ekspozimit të punëtorit i cili manipulon me prodhimin.  

 
VII. TË DHËNAT PLOTËSUESE EKOTOKSIKOLOGJIKE ME TË DHËNA 

QË KËRKOHEN PËR ORGANIZMIN AKTIV 
 
7.1. Të dhënat për efektet përcjellëse të padëshiruara ose të paplanifikuara, p.sh. në 

organizmat të dobishëm dhe të tjerë. 
 

VIII. MASAT PËR MBROJTJEN E NJERËZVE, ORGANIZMAVE 
QË NUK U DEDIKOHET PREPARATI DHE MJEDISIT 

 
8.1. Metodat e rekomanduara dhe masat e kujdesit të manipulimi, deponimi, 

transporti dhe përdorimi;  
8.2. Periudha e lajmërimit të serishëm, periudhat të domosdoshme të pritjes ose 

masat tjera të kujdesit për mbrojtje të njerëzve dhe shtazëve.  
8.3. Masat emergjente në raste fatkeqësie.  
8.4. Procedurat e eliminimit ose dekontaminimit të produktit biocid dhe 

ambalazhesh.  
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IX. KLASIFIKIMI, PAKETIMI DHE DEKLARIMI 
 
9.1. Propozimet e klasifikimit, paketimit dhe shenjëzimit me shpjegime. 

I. Për përbërësit jobiotik të produktit në përputhje me Direktiva 88/379/EEC. 
- Shenja/t e rrezikut.  
- Paralajmërimi i rrezikut.  
- Deklarata mbi rrezikun.  
- Deklaratat mbi sigurimin. 

II. Për organizmat aktiv deklarimi me përmbledhje të përshtatshme të rreziqeve 
si në kapitullin 2. pika (d) Direktivës 90/679/EEC së bashku më shenjën të 
rrezikut biologjik të cituar në Direktivë, sipas nevojës. 

9.2. Ambalazhe (lloji, material, madhësia, etj.), kompatibiliteti i produktit biocid me 
materialin ambalazhor të paraparë.  

9.3. Mostër e ambalazhit të paraparë.  
 

X. PËRMBLEDHJE KAPITUJVE PREJ II. DERI IX. 
 

SHTOJCA V. 
LLOJET E PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PËRSHKRIMI I TYRE SI ËSHTË 

PARAQITUR NË: NENI 2, KAPITULLI 1, PIKA (a) TË DIREKTIVES 
(të referuara në Neni 2, të Ligjit për produktet biocide) 

 
Këto lloje të produkteve nuk përfshijnë produktet që janë të përfshirë me Direktivat e 
cituara në: neni 1. pika 2. e Direktivës 98/8/EC për nevojat e këtyre Direktivave dhe 
ndryshimeve të tyre të mëvonshme. 
Grupi kryesor 1. (BASHKËSIA BAZIKE 1): Produktet dezinfikuese dhe produktet 
biocide të përgjithshme. Këto lloje të produkteve nuk përfshijnë produktet për pastrim 
që nuk prodhohen me qëllim të nxitjes të efektit biocid, përfshirë edhe pastruesit të 
lëngshëm, detergjentet dhe produktet të ngjashme. 
Lloji i produktit 1. Produktet biocide për higjienën personale. Prodhimet nga ky grup 
janë produktet biocide që përdoren për nevojat e higjienës personale të njerëzve. 
Lloji i produktit 2: Produktet dezinfikuese dhe produktet të tjera biocide për përdorim 
shtëpiak dhe në sipërfaqe të dedikuara për shëndetësinë publike. 
Produktet që përdoren për dezinfektim të ajrit, sipërfaqeve, materialeve, alateve dhe 
mobileve që nuk janë në kontakt të drejtpërdrejt me ushqimin ose ushqimin për shtazët 
shtëpiake, vendeve publike dhe shtetërore, përfshirë edhe spitalet, si dhe produktet që 
përdoren si algicidët (produkti kundër algave). 
Vendet të përdorimit përfshijnë, mes të tjerash, pishinat, akuariumet, ujin për larje dhe 
ujëra të tjera; sistemet e klimatizimit; muret dhe dyshemetë e institucioneve 
shëndetësore dhe të tjera; nevojtoret kimike, ujërave të zeza, mbeturinave të spitaleve, 
tokës dhe substrateve të tjerë (në fusha sportive). 
Lloji i produktit 3: Produktet biocide për higjienë veterinare. 
Prodhimet nga ky grup janë produktet biocide që përdoren për nevojat e higjienës 
veterinare, përfshirë edhe produktet që përdoren në vendet ku jetojnë shtazët, rruhen 
dhe transportohen. 
Lloji i produktit 4: Preparatet dezinfikuese në fushë të ushqimit dhe ushqimit për 
shtazët. 
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Produktet që përdoren për dezinfektim të pajisjeve, ambalazhes, veglave të 
konsumimit, sipërfaqeve ose sistemeve të gypave të lidhur me prodhimin, transportin, 
deponimin ose konsumimin e ushqimit, ushqimit për shtazët ose pijeve (përfshirë edhe 
ujin të pijshëm) për njerëzit dhe shtazët. 
Lloji i produkteve 5: Preparatet dezinfikues për ujë për pije. 
Prodhimet që përdoren për dezinfektim të ujit për pije (për njerëzit dhe shtazët). 
Grupi kryesor 2. (BASHKËSIA BAZIKE 2.): Preparatet për mbrojtje. 
Lloji i produktit 6: Konzervantët për produktet final. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtje të produkteve final, pos ushqimit dhe ushqimit për 
shtazët, në ambalazh, prej prishjes mikrobike për qëllim të zgjatjes të përdorimit. 
Lloji i produkteve 7: Preparatet për mbrojtje të sipërfaqeve. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtjen e sipërfaqeve ose suvatimeve nga prishja 
mikrobike për qëllim të mbajtjes së vetive iniciale të sipërfaqeve të materialëve ose 
sendeve, si: ngjyra, plastika, ngjitësit për mbrojtje dhe ngjitje, ngjitësit, lidhësit, letër, 
veprat e artit. 
Lloji i produkteve 8: Preparatet për mbrojtje të drurit. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtje të drurit, nga faza e prerjes në fabrikë, ose 
prodhimeve të drurit, nga organizmat që deformojnë dhe shkatërrojnë drurin. 
Ky lloj i prodhimeve përfshinë edhe produktet kurative dhe preventive. 
Lloji i prodhimeve 9: Preparatet për mbrojtje të indeve penjëzore, lëkurës, gomës dhe 
materialeve polimerie. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtje të indeve pejëzore, ose materialeve polimerie, si që 
janë lëkura, goma ose letra ose prodhimet nga tekstili dhe goma, prej prishjes 
mikrobike. 
Lloji i prodhimeve 10. Preparatet për mbrojtje në ndërtimtari. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtje dhe sanimin e mureve dhe materialeve 
konstruktive, pos drurit, prej prishjes mikrobike dhe sulmit të algave. 
Lloji i prodhimeve 11. Preparatet për mbrojtje të ujit dhe lëngjeve të tjera sistemet e 
klimatizimit dhe instalimeve nga organizmat të dëmshëm si që janë: mikrobet, algat 
dhe guaskat (pa kurrizorët). Prodhimet që përdoren për mbrojtje ujit për pije nuk 
përfshihen në këtë grup. 
Lloji i prodhimeve 12. Slimicidet (preparatet kundër formimit të jargëve). 
Prodhimet që përdoren për parandalimin ose pengimin e formimit të jargëve në 
materiale, pajisje dhe sende që përdoren në procese industriale, p.sh. në pulpa të drurit 
dhe të letrës, në shtresat të depërtueshme zallore te ekstraktimi i naftës. 
Lloji i prodhimeve 13: Preparatet për mbrojtje të lëngjeve për përpunimin e metaleve. 
Prodhimet që përdoren për mbrojtje të lëngjeve për përpunimin e metaleve prej prishjes 
mikrobike. 
Grupi kryesor 3. (BASHKËSIA BAZIKE 3): Mbrojtja nga parazitët. 
Lloji i prodhimeve 14: Rodenticidet 
Preparatet për pengimin e mive, pacovave dhe brejtësve të tjerë. 
Lloji i prodhimeve 15: Avicidet 
Preparatet për pengimin e zogjve. 
Lloji i prodhimeve 16: Moluskicidet 
Preparatet për pengimin e guaskave (pa kurrizorëve). 
Lloji i prodhimeve 17: Preparatet për pengimin e peshqve. 



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1221 

Prodhimet për pengimin e peshqve; këto prodhime nuk përfshijnë prodhimet për 
mjekimin e sëmundjeve të peshqve. 
Llojet e prodhimeve 18: Insekticidet, akaricidet dhe prodhimet për pengimin e nyjorëve. 
Prodhimet për pengimin e nyjorëve (p.sh. insekteve, merimangave dhe akrepave). 
Llojet e prodhimeve 19: Repelantet (preparatet për largimin) dhe karremat. 
Prodhimet për largimin dhe ndjelljen e organizmave të dëmshëm (pa kurrizoret si 
pleshtat, kurrizoret si zogjtë), përfshirë dhe prodhime që direkt apo indirekt përdoren 
për higjienën e njerëzve ose shtazëve. 
Grupi kryesor 4. (BASHKËSIA BAZIKE 4): Prodhimet tjera biocide 
Llojet e prodhimeve 20.: Konzervanset për ushqim dhe ushqim të shtazëve. 
Prodhimet për mbrojtje të ushqimit ose ushqimit për shtazë prej organizmave të 
dëmshëm. 
Llojet e prodhimeve 21: Prodhimet për parandalimin e mbulimit. 
Prodhimet për parandalimin e rritjes dhe popullzimit të organizmave që mbulojnë 
(mikrobet dhe formave të larta të bimëve dhe shtazëve) anijet, pajisjet e akvakulturës 
ose tjera struktura në ujë. 
Lloji i prodhimeve 22.:Lëngjet për balsamim dhe përparim 
Prodhimet për dezinfektim dhe konservim të kufomave të njerëzve ose shtazëve, ose 
pjesëve të tyre. 
Lloji i prodhimeve 23.: Preparatet për mbrojtje nga kurrizoret të tjerë 
Prodhimet për parandalimin e parazitëve. 
 

SHTOJCA VI. 
PARIMET TË PËRGJITHËSHME PËR VLERËSIMIN E DOSJEVE 

PËR PRODHIME BIOCIDE 
 

PËRMBAJTJA 
 
Definicionet 
Hyrje 
Vlerësimi 
- Parimet e përgjithshme  
- Efektet për njerëzit  
- Efektet për kafshët  
- Efektet në mjedis  
- Efektet të papranueshme  
- Efikasiteti  
- Përmbledhje  
Vendimi 
- Parimet e përgjithshme  
- Efektet për njerëzit  
- Efektet për kafshët  
- Efektet në mjedis  
- Efektet të papranueshme  
- Efikasiteti  
- Përmbledhje  
Integrimi total i përfundimeve 
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DEFINICIONET 
 
a) Identifikimi i rrezikut 

Identifikimi i efekteve të dëmshëm që mund të shkakton prodhimi biocid. 
b) Vlerësimi i dozës (përqendrimit) – reaksionet (efekteve) 

Përcaktimi i relacioneve ndërmjet dozës dhe nivelit të ekspozimit ndonjë substance 
aktive ose substancës e dyshimtë në prodhimin biocid dhe lajmërimit dhe 
intensitetit të efektit. 

c) Përcaktimi i ekspozimit 
Përcaktimi i emisionit, formës dhe shpejtësisë të përhapjes substancës aktive ose 
substancës të dyshimtë në prodhimin biocid dhe transformimin e saj ose 
dekompozimin për ta vlerësuar përqendrimi/dozat, cilit/cilëve popullsia njerëzore, 
shtazët ose pjesët e mjedisit janë ose mund të janë të ekspozuar. 

d) Karakteristikat e rrezikshmërisë; 
Përcaktimi i lajmërimit dhe forcës të efekteve të dëmshme lajmërimi i të cilëve 
është i pritur në popullsi njerëzore, të shtazët ose në pjesë e mjedisit për shkak të 
ekspozimit momental ose paraparë substancës aktive ose substancave të dyshimta 
në produkte biocide. Këtu mund të përfshihet edhe përcaktimi i rrezikut, ose 
kuantifikimi i gjasave. 

e) Mjedisi 
Ujërat, përfshirë sedimentet, ajrin, tokën, llojet e egra të faunës dhe florës, dhe 
relacionet mes tyre, si dhe relacionet me organizmat të gjallë. 

 
HYRJE 

 
1. Kjo Shtojcë përcakton parimet më të cilat sigurohet që vlerësimet dhe vendimet të 

një shteti anëtari për lejimin e produktit biocid, nëse është fjala për përgatitjen 
kimike, kanë për nivelin e lartë të harmonizuar të mbrojtjes së njerëzve, shtazëve 
dhe mjedisit në përputhje me nenin 5. kapitulli 1. pika b këtij udhëzimi.  

2. Që të sigurohet niveli i lartë i harmonizuar të mbrojtjes të njerëzve, shtazëve dhe 
mjedisit, duhet të identifikohen rreziqet që rrjedhin nga përdorimi i produktit 
biocid. Që të realizohet kjo, zbatohet vlerësimi i rrezikut që të përcaktohet 
pranueshmëria ose ndryshe rreziqet të identifikuar me përdorimin normal të 
paraparë preparatit biocid. Kjo zbatohet me vlerësimin e rrezikut të përbërësve të 
rëndësishëm të produktit biocid.  

3. Gjithë kërkohet zbatimi i vlerësimit të rrezikut nga substanca aktive ose nga 
substanca e cila gjendet në produktin biocid. Kjo është zbatuar për nevojat e 
Shtojcave I., I. A. ose I. B. Ky vlerësim i rrezikut përfshinë identifikimin e 
rrezikut, dhe, sipas nevojës, vlerësimin e dozës (përqendrimit) – reaksioneve 
(efekteve), vlerësimin e ekspozimit dhe karakterizimin e rrezikut. Nëse nuk është e 
mundshme të punohet vlerësimi kuantitativ i rrezikut, duhet të punohet vlerësimi 
kualitativ.  

4. Vlerësimet shtesë të rrezikut zbatohen në mënyrë si është përshkruar mësipërm, 
për të gjitha substancat të dyshimta që gjenden në prodhimin biocid, ku kjo është e 
rëndësishme për përdorimin e prodhimit biocid.  

5. Të dhënat janë të nevojshme për zbatimin e vlerësimit të rrezikut. Këto të dhëna 
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janë të cekur në shtojcat II, III dhe IV. dhe ndryshojnë sipas llojit të prodhimit dhe 
rreziqeve të lidhura me të, pasi ekzistojnë shumë lloje të produkteve.  
Të dhënat që kërkohen duhet të prezantojnë minimumin të nevojshëm për zbatimin 
e vlerësimit të përshtatshëm të rrezikut. Shtetet anëtare duhet të kanë kujdes në 
lidhje me kërkesën nga nenet 12. dhe 13. këtij udhëzimi që të shmanget dorëzim i 
shumëfishtë i të dhënave. Minimumi i të dhënave për substancën aktive në të gjitha 
produktet biocide ndërkaq citohet në shtojcë VII. A. Udhëzimit 67/549/EEZ; këto 
të dhëna janë dorëzuar dhe vlerësuar në strukturën e substancës aktive në shtojcën 
I., I. A. ose I. B të këtij udhëzimi. Mund të kërkohen edhe të dhëna për substancat 
të dyshimta që gjenden në produktin biocid.  

6. Rezultatet e vlerësimit të rrezikut për substancën aktive dhe substancën e dyshimtë 
që gjenden në produktin biocid bashkohen në vlerësimin total vet produktin biocid.  

7. Në raste të vlerësimit dhe dhënies të vendimeve mbi miratimin e produktit biocid, 
shteti anëtar:  
a) merr në konsideratë informatat tjera relevante teknike dhe shkencore që janë 

në lidhje me vetitë e produktit biocid përbërësve, metaboliteve dhe mbetjeve.  
b) vlerëson ku është e rëndësishme, argumentet e paraqitësit në lidhje me 

mosdorëzimin e të dhënave individuale.  
8. Shteti anëtar i përmbahet kërkesës për njohje reciproke nga neni 4 kapitulli 1, 2 

dhe 6 i këtij udhëzimi.  
9. Pasi është e njohur që produktet biocide pak dallojnë në strukturat njëri prej tjetrit. 

Kjo duhet të merret në konsideratë në rast të vlerësimit të dosjeve. Koncepti i 
“formulimeve përkufizuese” këtu është relevant.  

10. Pasi dihet që disa nga prodhimet biocide paraqesin rrezik të ulët, me përmbushjen 
e kërkesës nga kjo shtojcë për këto prodhime biocide implementohet procedura e 
thjeshtësuar e cila përshkruhet në nenin 3. këtij udhëzimi.  

11. Zbatimi i parimeve të përbashkëta ia mundëson shtetit anëtar që të vendos për apo 
kundër të produktit biocid, a do të ketë miratimi disa kufizime për përdorim ose 
kushtet tjera. Në raste që nevojiten të dhënat plotësuese para që të nxjerr vendimin 
për miratim.  

12. Në procedurat e vlerësimit dhe sjelljes së vendimit shtetit anëtar edhe paraqitësit 
bashkëpunojnë që shpejt të zgjidhen paraqitësit në lidhje me të dhëna ose të 
përcaktohet në stadiumet e ulëta, të gjitha hulumtimet të nevojshme, ose të 
ndryshojnë dhe plotësojnë të gjitha kushtet për përdorim produktit biocid ose ta 
ndryshojnë dhe plotësojnë të gjitha kushtet të propozuara për përdorimin e 
produktit ose ta ndryshojnë natyrën dhe strukturën e produktit që ta sigurojnë 
përputhjen e plotë me kërkesat e kësaj shtojce ose kësaj direktive. Barra e 
administrimit, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme-NVM, (small and 
medium-sized enterprises -SMEs), duhet të jetë minimal, pa vënë në pyetje nivelin 
e mbrojtjes të njerëzve, shtazëve dhe mjedisit.  

13. Vendimet qe nxjerr shteti anëtar duket proceduar vlerësimin dhe nxjerrja e 
vendimit duhet të bazohet në parimet shkencore, sipas mundësive të pranuar në 
nivelin ndërkombëtar dhe mbështetur në këshillat e shkencëtarëve. 
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VLERËSIMI 
Parimet kryesore 

 
14. Shteti anëtar i cili pranon kërkesën për lejimin e produktit biocid vërteton 

kompletimin dhe vlerësimin total shkencor të dhënave të dorëzuara. Pasi pranon të 
dhënat, shteti anëtar implementon vlerësimin e rrezikut që themelohet në 
përdorimin të preferuar të produktit bioacid, në përputhje me Nenin 5(1)(b) të 
Direktives 98/8/EC. 

15. Gjithmonë aplikohet vlerësimi i rrezikut për substancën aktive i cili gjendet në 
prodhime bioacide, nëse përveç, ekzistojnë substanca të dyshimta të cilat gjenden 
në produktin bioacid, atëherë vlerësimi i rrezikut aplikohet për secilin prej tyre. 
Vlerësimi i rrezikut përfshinë përdorimin e zgjatur të prodhimit bioacid, 
bashkërisht me përfundimin më të keq të mundur real, përfshirë të gjitha pyetjet 
relevante në prodhim dhe depozim si prodhimit bioacid ashtu edhe çdo materiali 
tjetër i cili është trajtuar me të.  

16. Për çdo substancë aktive dhe çdo substance të dyshimtë e cila gjendet në prodhim 
bioacid, vlerësimi i rrezikueshmërisë përfshinë identifikimin e rrezikut, dhe 
vlerësimin e nivelit përkatës pa vërejtur efekt të dëmshëm (NPVED /NOAEL), ku 
është e mundur. Ashtu sipas nevojës, kyçet vlerësimi i dozës (përqendrimit) – 
reagimi (efekti) bashkë me vlerësimin e ekspozimit dhe karakterizimit të rrezikut. 

17. Rezultatet të krahasimit të ekspozimit dhe përqendrimit të nivelit pa efekt për çdo 
substancë aktive dhe për çdo substancë të dyshimtë, bashkohen në vlefshmëri të 
përgjithshme mbi rrezikun për prodhim bioacid nëse nuk ekzistojnë rezultatet 
kuantitative, në mënyrë të ngjashme bashkohen rezultatet të vlerësimeve 
kualitative.  

18. Vlerësimi i rrezikut vërteton:  
a) rrezik për njerëz dhe shtazë;  
b) rrezik për mjedis;  
c) masat e nevojshme për mbrojtën e njerëzve, shtazëve dhe mjedisit gjatë 

përdorimit normal të paraparë të prodhimit bioacid dhe në rast kur përfundimi 
është më i keqi.  

19. Në rastet e veçanta mund të vendoset që janë të nevojshme të dhënat shtesë para se 
të mbyllet vlerësimi mbi rrezikun.Të dhënat të cilat kërkohen në atë rast janë 
minimumi i cili është i nevojshëm për të mbyllur vlerësimin e rrezikut.  

 
Efekti në njerëz 

 
20. Vlerësimi i rrezikut merr në konsideratë të dhënat potenciale në vijim të cilat 

rrjedhin prej përdorimit të prodhimit bioacid dhe popullatës e cila është ekspozuar.  
21. Efektet e cekura rrjedhin prej vetisë të substancës aktive dhe substancës të 

dyshimtë në prodhim. Ato janë:  
- toksimi kronik dhe akut;  
- iritimi;  
- korrozioni;  
- sensibilizimi;  
- toksimi te doza e përsëritur;  
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- mutageneza;  
- karcinogeneza;  
- toksimi i riprodhuar;  
- neurotoksimi;  
- të gjitha tjerat veti të nevojshme te substancës aktive dhe substancës të 

dyshimtë;  
- efektet e tjera për shkak vetive fiziko – kimike.  

22. Speciet e përmendura janë:  
- konsumatorët profesional;  
- konsumatorët joprofesional;  
- njerëzit jo direkt të ekspozuar përmes mjedisit.  

23. Identifikimi i rrezikut u përket vetive ose efekteve potenciale të dëmshme të 
substancës aktive dhe substancës të dyshimtë të cilat gjenden në prodhimin 
bioacid. Nëse në bazë të asaj prodhimi bioacid klasifikohet në bazë të kërkesave të 
nenit 20 të këtij direktive, atëherë kërkohet vlerësimi i dozës (përqendrimi) – 
reagimi (efekti) vlerësimi i ekspozimit dhe karakterizimi i rrezikut.  

24. Në rast kur është aplikuar testi për identifikimin e rrezikut, respektivisht në efekt 
potencial të substancës aktive ose substancës të dyshimtë e cila gjendet në 
prodhimin bioacid, por testet e tij nuk kanë quar deri te klasifikimi të prodhimit 
bioacid, nuk është i nevojshëm karakterizimi i rrezikut në parim me atë efekt, 
përveç nëse ekzistojnë arsye të tjera të arsyeshme për brengosje, p.sh. efekte të 
dëmshme në mjedis ose mbetjet e papranueshme.  

25. Shtetet anëtare aplikojnë kapitujt 26 – 29 gjatë implementimit dhe vlerësimit të 
dozës (përqendrimit) – reagim (efektit) për substancën aktive ose substancën e 
dyshimtë e cila gjendet në prodhimin bioacid.  

26. Për toksim me dozat e përsëritura dhe toksim të riprodukuar konstatohet parimi i 
dozës (përqendrimi) – reagimi (efekti) për çdo substance aktive ose substance të 
dyshimtë, kudo që është e mundur, identifikohet niveli pa u vërejtur efekti i 
dëmshëm (NPVED/NOAEL - no-observed-adverse-effect level). Nëse nuk është i 
mundur të konstatohet NOAEL, konstatohet niveli më i ulët i efektit të dëmshëm 
të vërejtur (NUED/LOAEL - lowest-observed-adverse-effect level). 

27. Për toksim aktiv, korrozion dhe iritim përgjegjësi nuk është e mundur të bëhet 
NOAEL ose LOAEL në bazë të testimeve të cilat janë bërë në bazë të udhëzimit të 
kësaj direktive. Për toksim aktiv jepet vlerësimi LD50 (doza e mesme vdekje 
prurës) ose LC50 (përqendrimi i mesëm vdekje prurës) ose kur aplikohet mënyra e 
dozës fikse, nxirret doza kritike. Për efekte të tjerë mjafton të konstatohet a mundet 
përdorimi i substancës aktive ose substancës të dyshimtë të ketë për pasoja efekte 
të tilla.  

28. Për mutagjenim dhe karcinogjenim mjafton konstatimi se a mundet përdorimi i 
substancës aktive ose substancës të dyshimtë të prodhimit bioacid të ketë si pasojë 
efektet e tilla. Ndërkaq, nëse mund të konstatohet substance aktive ose substance e 
dyshimtë e cila I identifikohet si karcinogjene nuk është edhe gjenotoksike, 
propozohet përcaktimi i N(L)OAEL si është e dhënë në kapitullin 26.  

29. Për sensibilizim lëkure dhe sensibilizim respirator nëse nuk ekziston konsensusi 
për mundësi të përcaktimit të relacionit doze / përqendrim nën të cilin lajmërimi i 
efekteve të dëmshme nuk është real të objekti i cili është shumë i ndjeshëm në 
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substance. Mjafton vlerësimi a mundet substanca aktive ose substanca e dyshimtë 
të ketë për pasojë efektet e tilla gjatë përdorimit të përdorimit biocid.  

30. Nëse ekzistojnë të dhënat për toksimin e nxjerr nga vrojtimet për ekspozimin e 
njerëzve, p.sh. të dhënat që prezanton prodhuesi, nga qendrat për toksikologji ose 
nga hulumtimet epidemiologjike, atyre u jepet kujdes i veçantë kur vlerësohet 
rreziku.  

31. Vlerësimi i ekspozimit zbatohet për të gjithë popullsinë njerëzore (shfrytëzuesit 
profesional, shfrytëzuesit joprofesional dhe personat e ekspozuar indirekt përmes 
mjedisit), që i është ekspozuar produktit biocid ose ekspozimi mund të 
parashikohet arsyeshëm. Qëllimi i vlerësimit është që të ndërtohet vlerësimi 
kuantitativ dhe kualitativ relacionit dozat (përqendrimet për të gjitha substancat 
aktive ose substancat të dyshimta të cilave u ekspozohet popullacioni ose mund të 
ekspozohet me përdorimin e produktit biocid. 

32. Vlerësimi i ekspozimit themelohet në të dhënat nga dosja teknike që dorëzohet në 
përputhje me nenin 8. Këtij udhëzimi dhe në të dhëna të tjera relevante dhe që janë 
në dispozicion. 
Vëmendja e shtuar i jepet, sipas nevojës: 
- të dhënave përkatësisht të matura për ekspozim;  
- formës të produktit kur nxirret në treg;  
- llojit të produktit biocid;  
- metodave të përdorimit dhe frekuencën e përdorimit;  
- vetive fiziko – kimike të produktit;  
- formave të parashikueshme të ekspozimit dhe potencialit të absorbimit;  
- frekuencës dhe qëndrueshmërisë të ekspozimit;  
- formës dhe madhësisë të popullsisë të përcaktuar të ekspozuar nëse ekzistojnë 

të dhënat.  
33. Duke e bërë vlerësimin e ekspozimit vëmendja e shtuar i jepet të dhënave 

reprezentative për ekspozimin, përkatësisht të matura, nëse ekzistojnë. Kur për 
përcaktimin e vlerësimit të nivelit të ekspozimit përdoren metodat matematikore, 
zbatohen modelet përkatës.  
Këto modelet: 
- paraqesin vlerësimin më të mirë të gjithë procedurave relevante që marrin në 

konsideratë parametrat dhe supozimeve reale;  
- janë të nënshtruar analizës e cila merr në konsideratë elementet e mundshme të 

pasigurisë;  
- janë sigurisht të vërtetuar me matje të zbatuara nën kushte relevante për 

përdorimin e këtij modeli;  
- janë relevante për përdorimin e këtij modeli;  
- janë relevant për kushte në territorin e përdorimit.  
Në konsideratë merren edhe të dhënat relevante të përcjelljes së substancës me 
modelin analog të përdorimit dhe ekspozimit ose vetive analoge. 

34. Nëse është për çdo efekt të cituar në kapitullin 21 përcaktuar NOAEL ose LOAEL, 
karakterizimi i rrezikut përmban krahasimin NOAEL ose LOAEL me vlerësimin 
dozat / përqendrimet e cilit popullsia do të jetë e ekspozuar. Nëse NOAEL ose 
LOAEL nuk mund të përcaktohen, zbatohet krahasimi kualitativ.  

35. Me zbatimin e parimeve relevante të njëjta të përshkruara në kapitullin për efektet 
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në njerëzit, shteti anëtar shqyrton rreziqet që produktet biocide paraqesin për 
shtazët.  

 
Efektet në mjedis 

 
36. Vlerësimi i rrezikut merr në konsideratë të gjithë efektet e dëmshëm të përdorimit 

të prodhimit bioacid në të tria pjesë të mjedisit – ajër, tokë dhe ujë (përfshirë 
sedimentet) dhe në gjallesa.  

37. Identifikimi i rrezikut u dedikohet vetive dhe dëmeve potenciale të efekteve të 
substancës aktive dhe të çdo tjetër substance të dyshimtë e cila gjendet në 
prodhimit bioacid. Nëse në bazë të tij, prodhimi bioacid klasifikohet sipas 
udhëzimeve të kësaj direktive, atëherë kërkohet vlerësimi i dozës (përqendrimi) – 
reagimi (efekti) vlerësimi i ekspozimit dhe karakterizimi i rrezikut.  

38. Në raste kur është aplikuar testi për ta vërtetuar efektin potencial të substancës 
aktive ose substancës të dyshimtë e cila gjendet në prodhimin bioacid, por 
rezultatet e tij nuk kanë quar te klasifikimi i prodhimit bioacid, nuk është i 
nevojshëm karakterizimi i rrezikut në lidhje me atë efekt, përveç nëse ekziston 
arsye e pranueshme për brengosje. Këto shkaqe mund të dalin nga vetitë dhe 
efektet të substancës aktive ose substancës të dyshimtë e cila gjendet në prodhimin 
bioacid, e sidomos prej: 
- shënimi mbi potencialin të bioakumulacionit;  
- forma e lakores toksimi / koha në hulumtime ekotoksikologjike;  
- shënimet për efekte tjera të dëmshme në të cilat udhëzohen hulumtimet 

toksikologjike (p.sh. klasifikimi i substancës si mutagjen);  
- të dhënat mbi substancën strukturale analoge;  
- efektet endokrine.  

39. Vlerësimi i dozës (përqendrimi – reagimi (efekti) aplikohet për tu konstatuar 
përqendrimi më të cilin nuk pritet lajmërimi i efekteve të dëmshme në pjesë të 
mjedisit. Kjo aplikohet për substancën aktive dhe për substancën e dyshimtë të 
cilat gjenden në prodhimin bioacid. Ky përqendrim është i njohur si përqendrimi i 
pritur pa efekte (PPPE). Ndërkaq në ndonjë rast ndoshta nuk është e mundur të 
konstatohet (PPPE/PNEC - predicted no-effect concentration), atëherë duhet të 
aplikohet vlerësimi kualitativ i dozës (përqendrimi) – reagimi (efekti).  

40. PNEC vërtetohet prej të dhënave mbi efektin në organizma dhe hulumtimeve 
ekotoksikologjike të cilat dorëzohen në përputhje me kërkesa të kapitullit 8 të kësaj 
direktive. Ai llogaritet duke përdorur faktorin e vlerësimeve të cilat janë fituar me 
testet në organizma, p.sh. LD50 (doza e mesme vdekjeprurëse) LC50 (përqendrim 
i mesëm vdekjeprurës), EC50) (efektet e koncenrimit mesatarë), IC50 
(përqendrimi i cili shkakton 50% inhibim parametrit të dhënë p.sh. rritjes) NOEL 
(c) (niveli (përqendrimi)pa efekte të vërejtura), ose LOEL (c) niveli më i ulët 
(përqendrimi) pa efekte të vërejtura).  

41. Faktori i vlerësimit është vlera e shkallës të pasigurisë te ekstrapolizimi prej të 
dhënave të testeve në numër të kufizuar të specieve në mjedis. Prandaj, përgjegjësi, 
sa më shumë të dhëna kemi prej testeve dhe sa më të gjata të janë testimet, shkalla 
e pasigurisë është më e ulët dhe mundësia e faktorit të vlerësimit. Specifikimet e 
faktorit të vlerësimit përpunohen në udhëzimet teknike të cilat themelohen 
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veçanërisht në dispozitën të direktivës të komisionit 93/67/EEC prej 20.07.1993, të 
cilat përcaktojnë parimet për vlerësim të rrezikut për njerëz dhe mjedis prej 
substancave për të cilat lajmërohen në përputhje me direktivën 67/548/EEC(*). 

42. Vlerësimi i ekpozimit aplikohet për secilën pjesë të mjedisit, për tu paraparë 
përqendrimi i supozuar të çdo substancë aktive ose substance të dyshimtë e cila 
gjendet në prodhimin bioacid. Ky përqendrim është i njohur si përqendrimi i 
paraparë në mjedis (PPM), ndërkaq në disa rasta ndoshta nuk do të jetë e mundur 
të konstatohet (PPM/PEC- predicted environmental concentration) atëherë duhet 
bërë vlerësimin kualitativ të ekspozimit.  

43. PPM/PEC ose sipas nevojës vlerësimi kualitativ i ekspozimit, bëhet vetëm për 
pjesë të mjedisit për të cilat dihet ose pritet që mund të jenë të ndjeshme ndaj 
emisionit, lëshimit, deponimit ose zgjatjes të produktit bioacid, përfshirë edhe 
materiale të cilat janë të trajtuara me prodhimin bioacid.  

44. PPM ose vlerësimi kualitativ i ekspozimit, konstatohet duke marrë në konsideratë 
veçanërisht dhe sipas nevojës:  
- të dhënat adekuate të matura mbi ekspozimin;  
- forma në të cilën prodhimi futet në treg;  
- llojin e prodhimit bioacid;  
- metodën dhe frekuencën e përdorimit;  
- vetitë fiziko – kimike;  
- produktet e dekompozimit / transformimit;  
- mënyrat e të hyrave në pjesë të mjedisit dhe potenciali i adsorpcisë / 

desorpcisë dhe tretjes;  
- frekuenca dhe koha e ekspozimit.  

45. Kur janë të arritshme të dhënat e matura mbi ekspozimin, atëherë u dedikohet 
kujdesi i veçantë gjatë aplikimit të vlerësimit të ekspozimit. Nëse përdoret metoda 
llogaritëse për vlerësimin e nivelit të ekspozimit, është e nevojshme të përdoren 
modelet përkatëse. Vetitë e këtyre janë përmbledhur në kapitullin 33 sipas nevoje 
prej rasti në rast shqyrtohen të dhënat relevante për përcjellje të substancave me 
përdorim analog dhe formulave mbi ekspozimin ose vetitë analoge.  

46. Për çdo pjesë të mjedisit karakterizimi i rrezikut përfshirë paralelisht PPM.  
47. Nëse nuk është e mundur të bëhet matja PPM karakterizimi i rrezikut përfshirë 

vlerësimit kualitativ e mundësisë për tu lajmëruar çdo efekt në kushte ekzistuese të 
ekspozimit, ose që të lajmërohet në kushte të pritura të ekspozimit.  

 
EFEKTET E PAPRANUESHME 

 
48. Shteteve anëtare u dërgohen të dhënat për të vlerësuar a shkakton prodhimi bioacid 

vuajtje të panevojshme kurrizorëve të cilëve u dedikohet. Kjo përfshinë edhe 
vlerësimin e mekanizmit të veprimit i cili shkakton efekte në veprim dhe shëndet te 
kurrizorët të cilëve prodhimi i dedikohet. Nëse prodhimi është i paraparë për 
mbytje të kurrizorëve të cilëve u dedikohet përcaktohet koha e nevojshme për 
vdekje të tyre, dhe kushtet në të cilat vjen deri te vdekja.  

49. Shteti anëtar vlerëson ku është e rëndësishme mundësia e zhvillimit të imunitetit në 
substancë aktive të prodhimit bioacid te organizmat të cilëve prodhimi u dedikohet.  

50. Nëse ekzistojnë shenjat për mundësi të lajmërimit efekteve tjerë të papranueshëm, 
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shteti anëtar vlerëson mundësinë e lajmërimit për efekte të tilla. Shembulli i efektit 
të papranueshëm është reaksioni i dëmshëm në tapë të cilat përdoren në dru pas 
përdorimit të mjeteve për mbrojtje të drurit.  

 
EFEKTSHMËRIA 

 
51. E nevojshme është të dërgohen dhe të vlerësohen të dhënat në bazë të cilave mund 

të verifikohen pohimet mbi efektin të prodhimit bioacid. Të dhënat të cilat i 
dorëzon paraqitësi ose i ka shteti anëtar duhet të vërtetojnë efektin të prodhimit 
bioacid në organizma të cilëve u dedikohet, nëse përdoret normalisht në kushte të 
përzgjedhura.  

52. Testimi bëhet në përputhje me rregulla dhe udhëzime të bashkisë, nëse te njëjtat 
ekziston ose nëse mund të zbatohet. Sipas nevoje mund te përdoren edhe metoda të 
tjera, të cekura në përshkrimin në vijim. Nëse ekzistojnë mund të përdoren edhe të 
dhënat relevante te pranueshme të testeve në mjedis të hapur.  
- ISO, CEN ose tjetër metodë standarde ndërkombëtare.  
- metoda standarde nacionale.  
- metoda standarde industriale (të cilat i pranon shteti anëtar).  
- metoda standarde të prodhuesit (të cilat i pranon shteti anëtar).  
- te dhënat mbi zhvillimin e prodhimit bioacid (të cilat i pranon shteti anëtar).  

 
Përmbledhje 

 
53. Në punim të vlerësimit total te vetëprodhimit biocid, shteti anëtar kombinon 

rezultatet për substancën aktive me rezultate të substancave të dyshimta, për secilin 
mjedis për të cilin aplikohet vlerësimi i rrezikut, p.sh. efekti në njerëz, shtazë dhe 
mjedis duke marrë në konsideratë të gjitha kushtet te efektit sinergjistik të 
substancës aktive / substancë aktive dhe substancat e dyshimta te cilat gjenden në 
prodhimin bioacid. 

54. Për prodhime bioacide të cilat përmbajnë më shumë së 1 substancë aktive, në 
përpunim te efektit total te prodhimit bioacid kombinohen edhe efektet e dëmshme. 

 
Marrja e vendimeve 

Parimet bazë 
 
55. Në përputhje me dispozitat e kapitullit 96 shteti anëtar merr vendim për miratimin 

e përdorimit te prodhimit bioacid, si pasojë e integrimit te rrezikut për çdo 
substancë aktive bashkërisht me rreziqet prej çdo substancë te dyshimtë në 
prodhimin bioacid. Vlerësimi i rrezikut nënkupton përdorimin normal të prodhimit 
bioacid bashkërisht me përfundim më të keq të mundur, përfshirë të gjithë 
problemet relevante te deponimit ose vet prodhimit biocid, ose materialeve te cilët 
janë trajtuar me prodhimin bioacid.  

56. Në vendimmarrje për miratim shteti anëtar bie një prej konkludimeve në vijim për 
secilin lloj të prodhimit dhe për çdo mjedis te përdorimit te prodhimeve bioacide, 
për të cilin kërkohet leja.  
1. Prodhimi bioacid nuk mund te lejohet;  
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2. Prodhimi bioacid lejohet me disa kushte / kufizime;  
3. Nevojiten te dhënat shtesë para vendimmarrjes për miratim.  

57. Nëse shteti anëtar konstaton qe nevojiten informatat ose të dhënat shtesë, para se të 
merret vendimi për miratim, kjo nevojë për informata dhe të dhëna duhet te 
arsyetohet. Këto informata shtesë ose të dhëna janë minimumi i nevojshëm për të 
vlerësuar rrezikun.  

58. Shteti anëtar do të akordohet me parimet e pranueshmerise reciproke siç është 
dhënë në nenin 4 të kësaj direktive.  

59. Shteti anëtar zbaton rregullat në lidhje me termin “formulimit kornizor” gjatë 
marrjes te vendimit për miratimin e prodhimit bioacid.  

60. Shteti anëtar zbaton rregullat në lidhje me termin “rreziku i ulët” te prodhimit gjatë 
marrjes së vendimit për miratimin e prodhimit.  

61. Shteti anëtar miraton vetëm ato prodhime bioacide të cilat, kur përdoren sipas 
kushteve te lejuara, nuk paraqesin rrezik te papranueshëm për njerëz, shtazë dhe 
mjedis, të cilat janë të dobishme dhe të cilët kanë substancën aktive përdorimi i të 
cilëve në prodhimi biocid është i lejuar, në nivelin e bashkësisë.  

62. Shteti anëtar mundet sipas nevojës te shtron kushte dhe kufizime para së te jep 
miratimin. Natyra dhe vëllimi fortifikohen në bazë dhe janë në përputhje me 
natyrën dhe vëllimin ne përparësitë e pritura dhe rreziqet qe mund te shkaktohen 
për shkak te përdorimin te prodhimeve bioacide.  

63. Ne procesin e vendimmarrjes shteti anëtar merr ne konsiderate te tjerat:  
- rezultate e vlerësimit te rrezikut posaçërisht parimit e ekspozimit dhe efektet;  
- natyrën dhe forcën e efektit;  
- masat për zvogëlimin e rrezikuar të cilat mund të aplikohen;  
- zona e përdorimit te prodhimit bioacid;  
- rezultatet e prodhimit bioacid;  
- vetitë fizike te prodhimit bioacid;  
- përparësitë në përdorim të prodhimit biocid.  

64. Të vendim marrja për miratimin te prodhimit biocid shteti anëtar merr ne 
konsideratë pasigurinë si pasojë e variabilitetit te dhënave te përdorura gjatë 
procesit te vlerësimit të marrjes së vendimit.  

65. Shteti anëtar udhëzon qe prodhimi bioacid duhet te përdoret sipas dispozitave. 
Përcaktimi i përdorimit përfshinë përdorimin e dozës e cila rezulton dhe zvogëlon 
përdorimin e prodhimit bioacid ne minimum, kur do qe është e mundur.  

66. Shteti anëtar merr masa paraprake qe te sigurohet qe paraqitësi te dorëzon 
deklarimin dhe ku është e nevojshme, fletën e sigurisë për prodhimin bioacid i cili:  
- Plotëson kushtet e nenit 20 dhe 21 te kësaj direktive;  
- Mban te dhënat për mbrojtjen e konsumatorit te përcaktuara me ligje te 

bashkisë për mbrojtje në punë;  
- Përcakton veçanërisht kushtet ose kufizimet në të cilat prodhimi bioacid mund 

ose nuk mund të përdoret;  
- Para se te jep miratimin shteti anëtar vërteton se këto kushte janë të plotësuara.  

67. Shteti anëtar merr masa te nevojshme që të siguroj qe paraqitësi të prezantoj 
ambalazhe, dhe sipas nevojës, mënyrën për neutralizim ose dekontaminim te 
produktit bioacid dhe ambalazhin e tij, ose çdo materiali relevant tjetër në lidhje 
me prodhimin bioacid, i cili është në përputhje me dispozita.  
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Efektet ne njerëz 
 
68. Shteti anëtar nuk e miraton përdorimin e prodhimin bioacid, nëse vlerësimi i 

rrezikut konstaton qe prodhimi në përdorim të paraparë, përfshirë këtu edhe 
mundësitë me te këqija, paraqet rrezikun e papranueshëm për njerëz.  

69. Të vendimmarrja për miratimin e produktit bioacid shteti anëtar shqyrton 
mundësitë e efektit në tërë popullsinë njerëzore p.sh.konsumatorë profesional, 
konsumatorë joprofesional, dhe njerëz te cilët ndaj prodhimit biocid janë 
ekspozuar direkt ose indirekt përmes mjedisit.  

70. Shteti anëtar hulumton marrëdhëniet mes ekspozimit edhe efektit, dhe ato i aplikon 
gjatë vendimmarrjes. Është e nevojshme te shqyrtohen shumë fakte gjatë 
hulumtimit të këtij parimi, me e rëndësishme është natyra e efektit te dëmshëm te 
substancës. Ky efekt kyq toksimin akut, iritimin, korozimin, senzibilizimin, toksim 
te doza e përsëritur, mutagjenet, karcinogjenet, neurotoksimin, toksimin 
reproduktiv bashkë me vetitë fiziko – kimike, dhe secilën veti te dëmshme te 
substancës aktive ose substancës se dyshimtë.  

71. Shteti anëtar gjatë vendimmarrjes për miratimin ku është e mundur, krahason 
rezultatet e marra, me rezultate e marra, me rezultate te vlerësimeve te përparshme 
mbi rrezikun për efektin e dëmshëm dhe vendosë për kufirin te përshtatshëm e 
sigurisë (KPS/MOS- margin of safety). MOS i përshtatshëm është përafërsisht 100, 
por edhe MOS; me i madh ose me i vogël mund të jetë i përshtatshëm varësisht 
nga, pos tjerash, natyrës se efektit toksikologjik kritik.  

72. Shteti anëtar sipas nevojës mund ta jep si kusht për miratimin e mbrojtjes te 
pasjeve personale mbrojtësi siç janë: respiratorët, maskat për frymëmarrje, 
kombinezonet, dorezat dhe syzet mbrojtëse qe te zvogëlohet ekspozimi i 
shfrytëzuesit profesional. Këto pasje te shfrytëzimit duhet te jenë në dispozicion 
dhe te arritshme lehtë.  

73. Nëse forma e vetme për zvogëlimin e ekspozimit te shfrytëzuesit joprofesional 
është mbajtja e pajisjeve personale mbrojtëse, atëherë produkti nuk mund te 
miratohet normalisht.  

74. Nëse relacioni ndërmjet ekspozimit dhe efekteve nuk mund te zvogëlohet në nivel 
te pranueshëm, shteti anëtar nuk mund te jep miratimin për atë produkt biocid.  

75. Asnjë produkt biocid qe është në përputhje me Nenin 20 kapitulli 1, te kësaj 
dirktive i klasifikuar si i helmueshëm, shumë i helmueshem ose karcinogjen në 
kategori 1 ose 2 ose mutagjen ne kategori 1 ose 2, ose është i klasifikuar si i 
helmueshëm për reproduktim ne kategori 1 ose 2 nuk guxon te miratohet për 
përdorim publik.  

 
Efektet në kafshë 

 
76. Shteti anëtar nuk miraton produktin bioacid nëse vlerësimi i rrezikut pohon që më 

përdorim normal produkti biaocid paraqet rrezikun te papranueshëm për 
organizmat qe nuk të cilëve nuk u dedikohet.  

77. Me përdorimin e kritereve te njëjte si dhe kapitullin për efekte në njerëz, me rastin 
e miratimit shteti anëtar shqyrton rreziqet qe produkti bioacid paraqet për shtazë.  
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Efektet në mjedis 
 
78. Shteti anëtar nuk miraton produktin bioacid nëse vlerësimi i rrezikut pohon qe 

substanca aktive ose substanca e dyshimtë ose ndonjë produkt i dekompozimit ose 
reaksionit paraqesin rrezik te papranueshëm për çdo pjesë të mjedisit, ujin 
(përfshirë edhe ujin sediment), tokën apo ajrin kjo e përfshinë edhe vlerësimin e 
rrezikut për organizmat qe nuk u dedikohet preparati në këto pjesë të mjedisit. 
Nëse ekziston rreziku i papranueshme shtetet anëtare marrin në konsiderate kriteret 
nga kapitujt 81 deri 91 me rast te vendimit final ne përputhje me kapitullin 96.  

79. Themeli bazik për marrjen e vendimit është perimetri PEC/PNEC ose nëse ai nuk 
është në dispozicion vlerësimit kualitativ. Merret në konsideratë të këtij perimetri 
shkaku i vaziabilitetit te dhënave qe aplikohen ne matjen te përqendrimit dhe 
vlerësimit. Për përcaktimin te PEC aplikohet modeli me i përshtatshëm, me 
marrjen në konsideratë mbetjen dhe veprimin e produktit biocid në natyrë.  

80. Nëse relacioni PEC/PNEC është në ndonjë pjesë te mjedisit i barabartë ose me i 
vogël se 1 informatat tjera ose testimet nuk janë te domosdoshme për 
karakterizimin e rrezikut. Nëse relacioni PEC/PNEC është me i madh se 1 ne 
themelin e madhësisë te perimetrit dhe elementeve të tjerë relevant, shteti anëtar 
vendos nëse janë te nevojshme informatat plotësuese dhe / ose testimet shkaku i 
sqarimit te panjohurave ose masat e zvogëlimit te rreziqeve, ose vendose qe 
produkti nuk mund te miratohet efektet relevante për sqarim citohen në kapitullin 
38.  

81. Shteti anëtar nuk e miraton produktin biocid nëse ne kushte te përdorimit te 
propozuar përqendrimi i paraparë i substancës aktive ose ndonjë substancë tjetër të 
dyshimtë ose metaboliteve relevant ose produkteve te dekompozimit ose reaksionit 
në ujë (ose sedimenteve) kanë efektin e papranueshëm ne llojet qe nuk u dedikohet 
preparati në mjedisin ujor detar, përveç nëse është e vërtetuar qe nuk ka efekte te 
papranueshme në kushte relevante në hapësirë. 

82. Shteti anëtar nuk e miraton produktin biocid nëse ne kushte te përdorimit te 
propozuara përqendrimi i paraparë i substancës aktive ose ndonjë substance te 
dyshimtë ose metaboliteve relevant ose produkteve te dekompozimit ose reaksionit 
në ujërat nëntokësore i kalon vlerat e ulëta te përqendrimit në vijim.  
a) përqendrimin më të lartë te lejuar të paraparë me udhëzimin te 10/778/EEC, 

ose  
b) Përqendrimit më të lartë te paraparë në procedurat e renditjes te substancës 

aktive në shtojcë I, I.A ose I. B të këtij udhëzimi në bazë të dhënave, 
veçanërisht të dhënave toksikologjike përveç nëse është shkencërisht e 
vërtetuar qe ne kushte relevante në hapësirë nuk e tejkalon vlerën e ulët te 
përqendrimit.  

83. Shteti anëtar nuk miraton produktin biocid nëse përqendrimi i parashikuar i 
substancës aktive ose substancës se dyshimtë ose metaboliteve relevant ose 
produkteve te dekompozimit ose reaksionit qe pritet në ujërat sipërfaqësore ose 
sedimenteve te ujërave pas përdorimit te produktit biocid në kushte te parapara për 
përdorim:  
- ku uji sipërfaqësor në territorin ose nga territori i përdorimit te parashikuar qe 

është e dedikuar për marrjen e ujit për pije kalon vlerat e përcaktuara;  



 
Ligji Nr. 03/L-119 për produktet biocide 

 1233 

- Direktiva 75/440/EEC prej 16.06.1975 për kualitetin e ujit sipërfaqësor i 
paraparë për marrje të ujit për pije në shtete anëtare³;  

- Direktiva 80/778/EEC ose;  
- ka ndikim i cili konsiderohet i papranueshëm për specie te cilëve nuk u 

dedikohet përveç nëse është shkenctarisht e vërtetuar qe ne përqendrim nuk 
është tejkaluar ne kushte relevante ne mjedis te hapur.  

84. Direktivat e propozuara për përdorimin e prodhimeve bioacide përfshirë edhe 
veprimin e pastrimit te mjeteve për përdorim, duhet të jenë asi lloji qe te 
reduktojnë mundësinë e rastësishme te kontaminimit te ujit ose sedimenteve të tij 
ne minimum. 

 
Toka 

 
85. Nëse është evidente qe do të vije deri te kontaminimi i tokës i papranueshëm, shteti 

anëtar nuk miraton prodhimin bioacid, nëse substanca aktive ose substanca e 
dyshuar te cilin prodhimi bioacid e përmban pas përdorimit te prodhimit bioacid: 
- gjate testimeve në të hapur mbetet në tokë më shumë se 1 vit ose;  
- gjate testimeve laboratorike prodhon mbetjet jo tretëse në sasi më të madhe se 

70% doza fillestare pas 100 ditëve në shkallë mineralizimi më të vogël se 5% 
në 100 ditë;  

- ka pasoja te papranueshme ose efekte ne organizma te cilëve preparati nuk u 
dedikohet, përveç nëse shkencërisht është vërtetuar, qe ne kushte ne të hapur 
nuk ka grumbullim te papranueshëm në tokë.  

 
Ajri 

 
86. Shteti anëtar nuk miraton prodhimin biocid nëse parashihet mundësia e paraqitjes 

te efekteve të papranueshme në ajër, përveç nëse është shkencërisht e vërtetuar qe 
ne kushte relevante në të hapur nuk ekziston efekti i papranueshëm.  
Efektet në organizma te cilëve preparati nuk u dedikohet.  

87. Shteti anëtar nuk miraton prodhimin biocid nëse ekziston mundësia e paraparë dhe 
e arsyeshme qe organizmat te cilëve preparati nuk u dedikohet, të jenë te ekspozuar 
ndaj prodhimit biocid, për çdo substancë aktive ose substance te rrezikshme:  
- PEC/NEC është më shumë se 1, përveç nëse në vlerësim të rrezikut është 

konstatuar qe ne kushte më të hapura nuk ka efekte te papranueshëm mbas 
përdorimit te prodhimit biocid sipas kushteve te propozuara te përdorimit; ose  

- faktorë i biokoncentrimit BCF në dhjam te kurrizoreve te cilëve preparati nuk 
u dedikohet është mbi 1 përveç nëse në vlerësim te rrezikut është konstatuar 
qartë qe në kushte në të hapur nuk është lajmëruar efekti i padëshiruar, qoftë 
direkt apo indirekt, mbas përdorimit te prodhimit sipas udhëzimeve për 
përdorim;  

88. Shteti anëtar nuk lejon prodhimin biocid nëse supozohet qe ka mundësi te 
ekspozimit te organizmave ujor, përfshirë këtu edhe organizmat detar ndaj 
prodhimit biocid, nëse çdo substancë aktive ose substance e dyshimte në të:  
- PEC/NEC është mbi 1 përveç nëse në vlerësimin e rrezikut është konstatuar 

qartë që në kushte në të hapur, aftësitë për mbijetesë te organizmave ujor 
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përfshirë edhe ata detare, nuk është rrezikuar me prodhimin biocid sipas 
kushteve te propozuara për përdorim ose;  

- faktori i biokoncentrimit (BCF) është mbi 100 për substancën të cilat janë 
lehtë te biodekompozuara ose më shumë se 100 për ato qe nuk janë te 
biodekompoduara lehtë, përveç nëse gjatë vlerësimit te rrezikut qartë është e 
vërtetuar që në kushtet e hapura nuk janë lajmëruara efektet e padëshiruara, 
qoftë direkt apo indirekt, në aftësitë për mbijetesën e organizmave te 
ekspozuar përfshirë këtu edhe organizmat detare pas përdorimit te preparatit 
bioacid sipas kushteve te parapara për përdorim.  

Me përjashtime shtetet anëtare munden, ta miratojnë produktin kundër cilit 
përdoret te notuesit komercial, publik dhe luftarak në periudhën 10-vjeçare nga 
dita e miratimit të këtij udhëzimi nëse është nevoja e ngjashme nga zbatimi nuk 
mund te realizohet me preparate të tjera praktike. Në zbatimin e kësaj dispozite 
shteti anëtar sipas nevojës munden te marrin në konsideratë vendimet relevant dhe 
rekomandimet e organizimit ndërkombëtar detar (IMO). 

89. Shteti anëtar nuk miraton produktin biocid nëse parashihet mundësia e eksporimit 
te mikroorganizmave ne sistemet për përpunimin e ujit produktit biocid, nëse çdo 
substancë aktive, substancë të dyshimtë metabolit relevant, produkt i 
dekompozimit ose reaksionit relacioni PEC/PNEC është më i madh se 1, përveç 
nëse në vlerësimin e rrezikut është përcaktuar qartë që në kushte në hapësirë nuk 
ka lajmërim te efektit te pranueshëm, qoftë direkt, qoftë indirekt për mbijetesën e 
mikroorganizmave. 

 
Efektet e papranueshme 

 
90. Nëse pritet zhvillimi i imunitetit ndaj substancës aktive në produktin biocid, shteti 

anëtar ndërmerr hapat për zvogëlimin e rrezikut të tillë te imunitetit në minimum. 
Kjo mund të kërkon ndryshimin e kushteve për miratim ose mospranimin e tij.  

91. Prodhimet biocide për mbrojtje ndaj kurrizoret nuk miratohet përveç nëse:  
- vdekja vjen njëkohësisht me humbjen e vetëdijes;  
- vdekja vjen në moment;  
- funksionet jetësore zvogëlohen ngadalë pa shenjat e vuajtjes.  
Efekti i paraparë për prodhimet dëbuese duhet te realizohet pa vuajtje te nevojshme 
dhe dhembje për kurrizoret qe u dedikohet prodhimi. 

 
Efikasiteti 

 
92. Shtetet anëtare nuk miratojnë produktin biocid i ciki nuk ka efikasitetin e 

pranueshëm kur përdoret në kushte te cekura në deklarim të paraparë ose kushte të 
tjera te miratimit.  

93. Niveli, forma dhe zgjatja e mbrojtjes, ndalimit ose efekteve tjera të parapara duhet 
të jenë me se paku te ngjashëm me prodhimet referente nëse ekzistojnë, ose format 
tjera te ndalimit. Nëse nuk ekzistojnë produktet referente, produkti biocid duhet 
cekur nivelin e saktë te mbrojtjes ose ndalimit në zonat e përdorimit. Konkludimet 
e veprimit te produktit biocid duhet te vlejnë për të gjitha zonat e përdorimit te 
propozuar. 
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Përmbledhje 
 
94. Në secilën pjesë ku aplikohet vlerësimi i rrezikut p.sh. efekti ne njerëz, shtazë dhe 

mjedis, shteti anëtar kombinon rezultatet për substancën aktive dhe substancave në 
punim të vlerësimit total të vetprodhimit biocid. Duhet të bëhet një përmbledhje e 
efektit të vlerësimit dhe i efekteve të papranueshme. 
Rezultatet do të jenë: 
- një përmbledhje e efektit të produktit biocid në njerëz,  
- një përmbledhje e efektit të produktit biocid në kafshë,  
- një përmbledhje e efektit të produktit biocid në mjedis,  
- një përmbledhje e efektit të vlerësimit,  
- një përmbledhje e efekteve të papranueshme.  

 
KONKLUZIONET E PËRGJITHSHME 

 
95. Shteti anëtar kombinon konkluzionet individuale të arritura me marrëveshje për 

efektet e produktit biocid në tre sektorët e përmendur, në njerëz, kafshë dhe mjedis 
për të arritur tek një konkluzion i përgjithshëm për efektin e gjithëmbarshëm të 
produktit biocid. 

96. Shteti anëtar merr parasysh çfarëdo efekti të papranueshëm, efektin e produktit 
biocid dhe dobitë e përdorimit të produktit biocid para se të merr nje vendim të 
autorizuar për prodhimet biocide.  

97. Shteti anëtar vendos përfundimisht se a mund të autorizohet një prodhim biocid 
dhe nëse ky autorizim do t’i nënshtrohet ndonjë kufizimi apo kushti në pajtim me 
këtë Aneks të kësaj Direktive.  
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SHTOJCA VII. 
 

 
Republika e Kosovës 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
Ministarstvo Sredine i Prostornong Planiranja 
Ministry of Environment And Spatial Plannin 

 
NOTIFIKIMI I PRODUKTEVE BIOCIDE 

(Lexoni udhëzimet shtesë) 
 

1. Emri i produktit  
2. Data e notifikimit Numri i notifikimit (të plotësohet nga Autoriteti Kompetent 

Kosovar për biocide) 
3. Emri i aplikuesit / 
Kompania që aplikon 

 

4. Kualifikimi e aplikuesi 
/Kompania që aplikon 
(shënjo katrorin 
e përshtatshëm) 

Prodhuesi Përpunimi Importuesi Distibutori Tjerë 

Telefoni 
Faxi 

5. Detajet për kontakte 
Adresa e aplikuesit 
/Kompania që aplikon 
Nr. Biznesit 
Emri i personit kontaktues 

 

E-mail 

 

6. Shfrytëzim i paramenduar 
për produktit (përshkrim) 

 

7. Lloji i produktit (mbush në 
çdo TP, numri e caktuar) 

 

8. I tregtuar /Jo i tregtuar brenda në BE Po Jo 
Emri i produktit    9. Nëse është shënjuar në BE, jep 

sqarime: Numri i BE-së 
shteteve të autorizuara 
/regjistër. 

   

10. Kategoria e shfrytëzimit Në industri profesionale Jo -profesionale 
11. Lloji i shfrytëzimit I jashtëm I brend-

shëm 
Sistemi mbyllët 

12. Gjendja fizike të produkteve 
biocide 

Ngurtë Lëngët Gaz Aerosol Të tjera 

13. Lista e sigurisë 
teknike 

E plotë  Jo e plotë 

Klasifikimi dhe etiketimi i 
produkteve 

Frazat shënim 
të Rrezikut (R) 

 Frazat e sigurisë 
(frazat udhëzuese) (S) 

14. Simbolet e 
rrezikshmërisë nëse janë 
të njohura /mundshme 
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15. Substancat aktive 
 Përqendrimi në 

njësitë metrike 
Emri- 

IUPAC 
Emri i 

përgjithshëm
Numri - 

EC 
Numri- 

CAS 
Përfshirë 

në 
*Shtojca 
A në ligji

(po/jo) 

Përfshirë 
në 

Shtojca I 
apo IA në 

ligji 
(po/jo) o)

g.l-1 □ g.kg-1 □ 

        
        
        
        
 
 
16. Substancat tjera 
 Përqendrimi në njësitë 

metrike 
IUPAC- 

Name 
Emri i 

përgjithshëm
EC-Numër CAS -Numri g.l-1 □ g.kg-1 □ 

      
      
      
      
 
Shtojca A – Lista e substancave aktive ekzistuese 
 
17. KËRKIMI I INFORMATAVE SHTESË: 
i) ETIKETIMI I PRODUTIT 
ii) SHËNIMET TJERA (nëse janë të mundshme) 
iii) dosja IUCLID (informacioni mund të kontrollohet në faqen elektronike 

http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=dat) 
iv) a) Klasifikimi i substancave aktive dhe substancave tjera dhe sistemin e etiketimit ekzistues 

në Republikën e Kosovës në kohën kur është siguruar forma e notifikimit; të shtohet 
informacioni. 
b) shtoni klasifikimin dhe etiketimin në bazë të ligjit për kimikate (p.sh. klasifikimi në 

bazë të Aneksit I të Direktivës 67/548/EC e cila mund të kontrollohet në adresën 
elektronike http://ecb.jrc.it, vetë klasifikimin kalimtar), të shtohet informacion. 

 
Udhëzimet: Lexo me kujdes këto udhëzime 
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1 Plotëso emrin tregtar të produktit biocid të plasuar në tregun kosovarë, p.sh. Emri 

tregtar sikur në etiketimin e paketimit. 
2 Plotëso datën e notifikimit apo dërgesës aktuale tek dhe numrin e notifikimit nga 

Autoriteti Kompetent për Biocide. 
3 Emri zyrtar i aplikuesit (kompani apo person tjetër juridik). 
4 Shëno me kryq në katrorin e duhur dhe/apo katrorët. 
5 Plotëso në vendin zyrtar të biznesit apo adresën elektronike zyrtare të kompanisë, numrin 

e biznesit, numrin telefonit, faksin, e -mail adresën dhe emrin e plotë të personit 
kontaktues për komunikime të mëtejme. 

6 Plotëso në katrorin për shfrytëzim të menduar, apo shfrytëzime të produkteve për secilin 
lloj të produktit në pajtim me kërkesë etiketim; informacioni do të përfshijë organizmat e 
caktuar, llojin e aplikacionit, etj. Dhe duhet të jetë i mjaftueshëm në mos dyshimin për 
vendosjen e produkteve biocide në llojin e prodhimit siç është paraqitur nën pikën 7. 
Plotëso për secilin lloj / tip të 
produktit (PT) numrin, në të cilin 
produkti i biocidit duhet të 
vendosen në bazë të klasifikimit 
si vijon: 
 
Grupi kryesor 1: 
Dezinfektuesit & Produktet 
Biocide në përgjithësi 
Lloji i produktit: 

 

o 1 o Produktet biocide për 
higjienë humane 

I shfrytëzuar për qëllime higjienike. 

o 2 o Dezinfektuesit të zonave 
të shëndetit privat dhe 
publik dhe produktet tjera 
biocide 

E shfrytëzuar për dezinfektim të ajrit, 
sipërfaqes, materialeve, pajisjeve dhe 
aparatura të cilat nuk janë përdor për ushqim 
direkt apo kontakte me ushqimin në zonat 
private, publike dhe industriale, përfshirë 
spitalet e po ashtu edhe produktet të 
shfrytëzuara si dhe zonës të shfrytëzuar si 
alga. Zona e shfrytëzuar përfshirë pishinat, 
akuariumet, ujërat për banjë; njësitë për 
kondicioner të ajrit; muret dhe dysheme në 
institucionet shëndetësore dhe të tjera 
institucione; tualetet kimik, ujërat e zeza, kripa 
dhe substancat tjera (nëpër shesh të lojërave). 

o 3 o Produktet biocide të 
higjienës veterinere 

Përfshirë produktet të shfrytëzuara në zonat në 
të cilat shtazët janë të strehuar, e mbajtur apo 
transportuar. 

o 4 o Zonat Dezinfektuese për 
ushqim dhe për ngrënie 

Të shfrytëzuara për dezinfektim apo pajisje, 
kontejnerë, shfrytëzim i enëve të kuzhinës, 
sipërfaqet apo punët me gypa të ndërlidhura 
me prodhim, transport, deponim, apo 
konsumim i ushqimit, ushqimi dhe pija 
(përfshirë ujërat e pijes) për njerëzimin dhe 
kafshët. 

7 

o 5 o Dezinfektuesit e ujërave 
të pijes 

Për njerëzit dhe kafshët. 
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Grupi Kryesorë 2: Mjetet mbrojtëse (Prezervativët)  
o 6 o Bidonët për Mbrojtje (In-

can preservatives) 
Të shfrytëzuar për ruajtësit për prodhimet e 
fabrikuara ndaj stoqeve të ushqimit apo 
stoqeve për ushqim në kontejnerë me kontroll 
të rënies së mikroorganizmave për të siguruar 
sistemin jetëgjatësisë së tyre. 

o 7 o Mbrojtësit (Prezervativët) 
e filmave 

Të shfrytëzuar për ruajtës të filmave apo 
mbështjellësve nga kontrollimi i rënies së 
mikroorganizmave në mënyrë që të ruaj 
karakteristikat potenciale të sipërfaqes të 
materialeve apo objekteve siç janë ngjyrat, 
plastika, ngjitësve, ngjitësve të mureve, 
lidhësve, letrës, punët artistike, etj. 

o 8 o Mbrojtësit e drunjtëve Për ushqim duke përfshirë periudhën e 
sharrimit, dhe produktet e drurit (përfshirë 
prodhimet preventive dhe mjekuese). 

o 9 o Mbrojtësit e Fibrat, 
lëkurës, gomës- kauçukut 
dhe e materialeve 
polimeri 

Përfshin konservimin e materialeve të fibrave, 
siç janë letra apo prodhimet tekstilit. 

o 10 o Ruajtësit e materialeve të 
murimit (masonry) 

I shfrytëzuar për ruajtës dhe trajtim riparues të 
mureve apo materialeve tjera ndërtuese përveç 
drurit me kontrollim të atakimeve të algave 
mikrobiologjike. 

o 11 o Ruajtësit për sistemet e 
lëngjeve për ftohje- 
freskim dhe përpunim 

I shfrytëzuar për ruajtje të ujit dhe lëngjeve 
tjerë të shfrytëzuar në sistemet për ftohje dhe 
përpunim nga kontrollimi i organizmave të 
dëmshëm siç janë mikrobet, algat dhe myshqet 
(me përjashtim të produkteve për ruajtje të ujit 
të pijes). 

o 12 o Holluesit I shfrytëzuar për parandalim apo kontrollim të 
rritjes së hollimit në materiale, pajisje dhe 
struktura, të shfrytëzuar në proceset 
industriale, p.sh. në dru dhe masën e butë dhe 
shtresë poroze e rërës në ekstraktin e vajit. 

o 13 o Metalpunues – ruajtësit e 
fluidëve 

Prodhimet të shfrytëzuara për ruajtje të 
fluideve të metalpunuesve duke kontrolluar 
shkatërrimin mikroorganizmave. 

Grupi Kryesorë 3: Kontrolli i insekteve të dëmshme (Pest Control) 
o 14 o Rodenticides Kontrollim të minjve apo brejtësve tjerë. 
o 15 o Avicides Kontrollim i zogjve. 
o 16 o Molluscicides Kontrollim i butakëve p.sh. kërmijve të cilët 

mund të pengojnë gypat. 
o 17 o Piscicides Kontrollim i peshqve, me përjashtim të 

produkteve për trajtim të sëmundjeve të 
peshqve. 

o 18 o Insekticidet, acaricidet 
dhe kontrollim të 
artrpodëve 

p.sh. insektet lloji: gjinia e merimangave - 
Arachnida dhe gjinia e gaforreve - Crustace 

o 19 o Neveritësit, zbrapësit apo 
tërheqësit 

I shfrytëzuar për kontrollim të organizmave të 
dëmshëm (jo kurrizorët si që janë pleshtat, 
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kurrizorët siç janë zogjtë), duke i zbrapsë ose 
tërhequr, përfshirë ata të cilët shfrytëzohen për 
higjienë të njerëzve dhe kafshëve direkt apo 
indirekt. 

Grupi kryesorë 4: Produkte biocide tjera 
o 20 o Mbrojtësit për ushqimet 

dhe mallra ushqimor të 
rezervave 

Të shfrytëzuar për ruajtësit e ushqimit apo 
mallrave ushqimor me kontrollim të 
organizmave të dëmshëm. 

o 21 o Prodhimet jo ndotëse E shfrytëzuar për të kontrolluar rritjen dhe 
vendosjen të organizmave ndotës (mikrobet 
dhe forma e lartë e bimëve dhe specieve të 
kafshëve) në enë, pajisjet për akua kulturë apo 
struktura tjera të shfrytëzuara në ujë. 

o 22 o Balsamimi apo lëngjet për 
balsamimin e kafshëve 

I shfrytëzuar për dezinfektim dhe konservim të 
kufomave të njerëzve dhe kafshëve, apo pjesë 
të tyre. 

o 23 o Kontrolli i kurrizorëve të 
tjerë 

Produktet që përdoren për kontrollin e 
parazitëve. 

8 Paraqitja nëse PB është tashmë në tregun e UE. Shenjëza në katrorin e duhur. 
9 Plotëso në katrorin e duhur. 
10 Plotëso katrorin apo katrorët e duhur. 
11 Plotëso katrorin apo katrorët e duhur. 
12 Plotëso katrorin apo katrorët e duhur. 
13 Plotëso katrorin e duhur. 

Nëse Lista e sigurisë teknike nuk është me shënime të plota, plotëso në frazën për rrezik 
dhe fraza (udhëzime) sigurie në bazë të klasifikimit dhe sistemin të etiketimit për 
produktin biocid në kohën kur është siguruar formën e notifikimit. Shto klasifikimin dhe 
etiketimin në bazë të Ligjit, lidhur me ë Klasifikim dhe Etiketim i publikuar dhe po ashtu 
relevant (p.sh. klasifikimi në bazë të Shtojcën I, të Direktivës 67/548/EC të transpozuar 
(mund të kontrollohet në Web. Adresën http://ecb.jrc.it) apo klasifikimi të përkohshëm. 

14 Paraqit simbolet respektuese për rrezikun në bazë të rregullores së njëjtë dhe 
parimeve të përmendura nën pikën 13. 

15 Shfrytëzo linjat ndarëse për secilën substancë aktive e cila duhet të epet (në paraqitjen e 
sekuencave prioritare) 
a) Siç është regjistruar në listën e përfshirë në Aneksin I, të Direktivës 67/548/EEC (Link 
http://ecb.jrc.it/classification-labelling/Kërko CLASS LAB/ Search Shtojcat I) apo, nëse 
nuk është përfshirë emri, 
b) Siç është dhënë në Inventarin Europian të Substancave Kimike ekzistuese (EINECS, 
Link: http://ecb.jrc.it/esis/), apo, nëse nuk është përfshirë emri, c) Me substancën aktive 
duhet ta paraqitet emri e sajë të përgjithshëm të ISO standardit (Link: 
http://www.alanëood.net/pesticides/). Nëse i fundit nuk është i mundshëm, 
d) Substance duhet të përcaktohet me përcaktim të tij kimik duke u bazuar në Unionin 
Ndërkombëtarë i Pastërtisë dhe Rregullat në Kiminë e aplikuar (IUPAC) (Link: 
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/). 
Numrat EC dhe CAS mund të verifikohen në EINECS, i mundshëm përmes Sistemit 
Europian Informativ të Substancave Kimike Link: http://ecb.jrc.it/esis/), Substancat aktive 
të përfshira në Shtojcën A, në Ligj për PB është i lejuar në tregun UE për shkakun se ato 
gjenden në Programet Rishikuese EU, p.sh. ato janë hetuar si substance ekzistuese aktive 
nën Direktivën Produkteve Biocide 98/8/EC: Ju lutem paraqit (plotëso me Po apo Jo) nëse 
substanca aktive është e përfshirë në Programin Rishikues të UE dhe se legjislacioni 
themelor është i mundshëm në: http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm. 
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Përqendrimi: ju lutem shëno njësitë e duhura metrike dhe plotëso në përqendrimi 
respektues. Në përgjithësi, përqendrimi i dhënë për substancat aktive dhe të gjitha 
substancat tjera duhet të tregojnë 1000 g/l apo 1000 g/kg. 

16 Shfrytëzo linja të ndara për secilën substancë veç e veç. Për emrin e përgjithshëm të 
substancave tjera zbatohen parimet e njëjta si në pikën 15, në sekuencat prioritare të 
paraqitura. 
Numrat EC dhe CAS mund të verifikohen në EINECS, i mundshëm përmes Sistemit 
Europian Informativ të Substancave Kimike Lin: http://ecb.jrc.it/esis/). 
Përqendrimi: ju lutem shëno njësitë e duhura metrike dhe plotëso në përqendrimi 
respektues. Në përgjithësi, përqendrimi i dhënë për substancat aktive dhe të gjitha 
substancat tjera duhet të tregojnë 1000 g/l apo 1000 g/kg. 

17 Informata dhe /apo dokumenti nën pikat i) deri në iv) a) janë të obligueshme. Kërkohet 
informata nën pikën iv) b)në bazë të statusit juridik të Ligjit Kosovar në Klasifikim dhe 
Etiketim. 
Informata në klasifikim dhe etiketim të substancave në bazë të Shtojca I, të 67/548/EC 
mund të verifikohet përmes http://ecb.jrc.it/classification-labelling/. (Kërko CLASS LAB/ 
Search I). 

 
Ligji Nr. 03/L-119 
30 pril 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-014-2009, datë 19.06.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 për 
Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Kreut 9.1.26 (a) 
dhe 5.1. (j), 
 
Me qëllim të rregullimit të ujitjes së tokave bujqësore në Kosovë, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Qëllimi i Ligjit 
 

Neni 1 
 
Ky Ligj ka për qëllim krijimin e infrastrukturës ligjore për themelimin dhe 
funksionimin e subjekteve që afrojnë shërbime dhe shfrytëzuesve të shërbimeve dhe 
organizimin e mirëfilltë të tyre në mënyrë që të krijohen kushtet optimale për ujitjen e 
tokës bujqësore në Kosovë dhe mbrojtjen e saj nga ujërat e tepërta me qëllim të shtimit 
të rendimenteve të prodhimeve bujqësore. 
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Neni 2 

 
Ky Ligj rregullon organizimin dhe administrimin e ujitjes dhe kullimit të tokës 
bujqësore në Kosovë, kompetencat dhe ndarjen e përgjegjësive të subjekteve të ujitjes 
dhe kullimit, formimin dhe regjistrimin e kompanive të ujitjes, sipas zbatueshmërisë se 
shoqatave të përdoruesve të ujit për ujitje, Federatave, organizimin e tyre, tarifat e ujit 
për ujitje, afarizmin e shoqatave dhe çështje të tjera lidhur me ujitjen dhe kullimin. 
 

Përkufizimet 
 

Neni 3 
 
Në kuptimin e këtij Ligji, termat e përdorura në të, kanë këto kuptime: 
“Ujitje” nënkupton ngopjen e tokës bujqësore me ujë, me qëllim të mbajtjes së 
lagështisë ne nivel optimal për zhvillimin normal të bimëve, 
“Sistem i ujitjes “ nënkupton një kompleks të objekteve hidroteknike të cilat shërbejnë 
për qëllime të ujitjes dhe nevoja të tjera, të një territori të caktuar. 
“Kullim” nënkupton largimin e ujërave të tepërta nga tokat bujqësore me sistem të 
ndërtuar, 
“Kompani”, nënkupton ndërmarrje apo kompani publike nën autoritetin e Agjencisë 
Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të ujitjes e cila kryen shërbime të ujitjes për shoqata, 
fermerë dhe shfrytëzues të tjerë, 
“Bordi mbikëqyrës i kompanisë” nënkupton trupin mbikëqyrës dhe vendim marrës 
në bazë të statutit, 
“Shoqatë”, nënkupton bashkimin e organizuar të fermerëve me qëllim të përdorimit të 
ujit për ujitje, shfrytëzimin dhe menaxhimin e objekteve të dhëna në shfrytëzim., 
“Federatë” nënkupton bashkimin e dy e më tepër shoqatave të përdoruesve të ujit për 
ujitje. 
“Transferim” nënkupton bartjen e përgjegjësive të caktuara që kanë të bëjnë me 
përdorimin e kanaleve sekondare dhe terciare nga kompanitë në shoqata dhe federata. 
“Zonë nën ujitje” nënkupton një territor të caktuar bujqësor që furnizohet me ujë për 
ujitje nga ofruesit për shfrytëzuesit e shërbimeve të ujitjes, 
“Kuvendi i shoqatës” nënkupton trupin më të lartë vendimmarrës të shoqatës, 
“Këshilli administrativ i shoqatës”, nënkupton trupin e shoqatës, federatës, për 
drejtimin e shoqatës, federatës, 
“Këshilli ekzekutiv” është trup përgjegjës për distribuim të ujit, operim dhe 
mirëmbajtje të objekteve të sistemit të ujitjes të dhëna në shfrytëzim, 
“Komisioni i kontrollit financiar” është trup për kontrollimin financiar të shoqatës 
apo federatës, 
“Komisioni i arbitrazhit” është trup i veçantë për zgjedhjen e kontesteve brenda 
shoqatës ose federatës, 
“Statut” nënkupton aktin normativ të kompanisë, shoqatës ose federatës me të cilin 
rregullohet krijimi, organizimi dhe funksionimi i kompanisë, shoqatës, federatës si dhe 
organeve të tyre, 
“Tarifë” nënkupton shumën e pagesës së shërbimeve të ujitjes për një sezonë ose për 
një ujitje, 
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“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 
“Ministër” nënkupton Ministrin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural, 
“Departamenti” nënkupton Departamentin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural për prodhimin dhe mbrojtjen e bimëve, 
“Zyra rregullative” është njësi e Ministrisë, përgjegjës për krijimin e kushteve për 
regjistrimin dhe funksionimin e shoqatave. 
 

II. ADMINISTRIMI I UJITJES 
 

Neni 4 
 
4.1. Ministria është përgjegjëse për krijimin dhe implementimin e politikave të 

ujitjes dhe kullimit të tokës bujqësore në Kosovë.  
4.2. Kompanitë e bëjnë menaxhimin e ujitjes në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj.  
4.3. Shoqatat dhe Federatat e bëjnë shfrytëzimin e ujit për ujitje dhe menaxhimin e 

pjesëve të Sistemeve të Ujitjes të cilat iu janë dhënë në shfrytëzim në përputhje 
me këtë ligj dhe ligjet tjera të aplikueshme.  

 
II.1. Kompetencat e Ministrisë 

 
Neni 5 

 
5.1. Ministria, në lëmin e ujitjes dhe kullimit të tokës bujqësore ka këto kompetenca:  

a) përcakton politikat e ujitjes dhe kullimit,  
b) zhvillon kriteret dhe i propozon limitet për tarifat për ujitje,  
c) si anëtare e bordit mbikëqyrës vlerëson planet afariste që të sigurohet në 

zbatimin e politikave të aprovuara,  
d) jep pëlqimin në bashkëpunim me AKM-në, për bartjen e përgjegjësive të 

caktuara menaxhimit të kanaleve sekondare dhe terciare dhe objekteve 
përkatëse nga kompania në shoqatë, brenda kufijve përkatës,  

e) përcakton përgjegjësitë dhe kufijtë në mes të kompanive dhe shoqatave si 
dhe në mes të shoqatave.  

5.2. Ministria, përmes Seksionit për Ujitje dhe kullim është kompetente për 
monitorim dhe udhëzim dhe kontrollin e bartjes së përgjegjësive menaxhuese të 
kanaleve sekondare dhe terciare të ujitjes nga kompania në shoqatë – federatë 
dhe  
a) të mbajë regjistrin e kompanive, shoqatave dhe federatave,  
b) t’i këshillojë dhe drejtoj kompanitë, shoqatat dhe federatat për çështje në 

lëmine ligjore dhe financiare,  
c) të bëj monitorimin e ujitjes, kullimit dhe cilësisë së ujit për ujitje në 

bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,  
d) emëron drejtoj anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të kompanive, sipas kritereve 

të përcaktuara me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria dhe monitoron 
zgjedhjen e organeve të shoqatave.  

5.3. Ministri vendosë që transferi i të drejtës së shfrytëzimit të objekteve dhe 
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përgjegjësive të kryhet në bazë të transferit në përdorim sipas ligjeve të 
aplikueshme.  

5.4. Për objektet e ujitjes të cilat iu shërbejnë dy apo më tepër shoqatave, Ministria 
mund të vendosë që e drejta e shfrytëzimit të bartet në federatë. 

 
III. KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E KOMPANISË 

 
Neni 6 

 
6.1. Uji për ujitje ofrohet përmes infrastrukturave kryesore që operohen nga 

kompanitë e autorizuara në mënyrë të rregullt si ofruese të shërbimeve.  
6.2. Kompanitë operojnë sipas kushteve të cekura në statuset e tyre, në pajtim me 

delegimet e dhëna sipas Ligjit në fuqi. Autorizimi specifikon kushtet zbatuese 
për dhënien e së drejtës, territorit, kohëzgjatjes dhe vazhdimit të kohëzgjatjes.  

6.3. Kompanitë Publike brenda fushëveprimit të kompetencave që i nënshtrohen 
autoritetit të AKM-së, kanë për obligim që:  
- të ndërtojnë, operojnë dhe mirëmbajnë infrastrukturat e ujitjes dhe kullimit 

në mënyrë biznesi dhe në pajtim me interes të përgjithshëm,  
- të ofrojnë ujë për ujitje me kohë, në sasi të mjaftueshme dhe në kualitet të 

kërkuar për nevojat e përdoruesve dhe bëjnë kërkesa përmes MBPZHR-, 
Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor për sasitë e ujit që 
nevojiten,  

- të ofrojnë kontratat përkatëse përdoruesve të ujit për shërbimet e tilla dhe të 
mbledhin taksat për shërbimet e ofruara,  

- të udhëzojnë dhe vlerësojnë kërkesat e reja për intervenime në 
infrastrukturën e ujit për ujitje nga personat, dhe të ofrojnë shërbimet 
korresponduese,  

- të jenë në pajtueshmëri me statutet dhe aktet nënligjore të aprovuara nga 
autoritetet rregullative,  

- të mbajnë ndaras, të kontrolluar financiarisht në mënyrë të pavarur llogaritë 
vjetore dhe planet vjetore të biznesit në disponueshmëri të Bordit 
Mbikëqyrës.  

- Të caktojnë çmimin e ujit për ujitje nga përdoruesit në koherencë me 
kapacitetet e tyre financiare,  

6.4. Kompanitë janë përgjegjëse për:  
- menaxhimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën 

juridiksionin e saj, definojnë përgjegjësitë dhe kufijtë mes tyre dhe 
shoqatave,  

- sigurimin e ujit për ujitje në kohë dhe në sasi të mjaftueshme për 
shfrytëzuesit e shërbimeve sipas planit vjetor të harmonizuar me 
shfrytëzuesit,  

- lidhjen e kontratave me shfrytëzuesit e ujit për ujitje për shërbimet e ofruara 
dhe inkason nga ata kompensimin material për shërbime,  

- në rast të shkaktimit të dëmeve subjekteve të tjerë, të pësuar si pasojë e 
defekteve në infrastrukturën e ujitjes, bënë vlerësimin dhe kompensimin e 
tyre.  
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- dhënien e pëlqimit për çdo ndërhyrje të re nga personat fizik në 
infrastrukturën e ujitjes,  

- hartimin e planeve zhvillimore për investime të reja për zgjerimin e 
sipërfaqeve të ujitjes, me të cilat plane do ta njoftojë Ministrinë, në harmoni 
me planet tjera zhvillimore.  

6.5. Kompanitë janë ndërmarrje publike që mbikëqyren nga Bordi Mbikëqyrës.  
 

IV. TRANSFERI I SISTEMEVE TË UJITJËS 
 

Neni 7 
 
7.1. Bartja vendoset nga Bordi mbikëqyrës i kompanisë.  
7.2. Transferi duhet të jetë për kohën prej së paku 5 vitesh, me mundësi të vazhdimit.  
7.3. Transferimi nuk nënkupton transferimin e së drejtës së pronësisë.  
 

V. TARIFAT UJITJES 
 

Neni 8 
 
8.1. Tarifat të cilat duhet t’i paguajnë shoqatat dhe fermerët përcaktohen nga Bordi 

mbikëqyrës.  
8.2. Pronarët e tokave në zonat e ujitjes duhet t’i paguajnë shpenzimet për 

mirëmbajtje të rrjetit kryesor pa marrë parasysh se a e përdorin apo jo rrjetin për 
ujitje. Konsumuesit e ujit për ujitje në zonat e mbuluara me rrjet të ujitjes 
gjithashtu duhet t’i paguajnë shpenzimet e tilla. Pagesat duhet të inkasohen ose 
nga pronarët apo nga konsumuesit e ujit për ujitje për sa i përket tokave në fjalë.  

 
VI. SHOQATAT E PËRDORUESVE TË UJIT PËR UJITJE 

 
Neni 9 

 
9.1. Shoqata është entitet jo profitabil i krijuar në bazë vullnetare në përputhje me 

dispozitat e këtij Ligji.  
9.2. Për tu krijua një shoqatë nevojitet pëlqimi i 51% i fermerëve që gravitojnë në 

territorin e shoqatës që do të krijohen.  
9.3. Çdo person fizik a juridik që ka në pronësi ose në shfrytëzim tokë brenda zonës 

nën ujitje të një shoqate, ka të drejtë të bëhet anëtar i saj.  
9.4. Shoqata harton dhe dërgon statutin e vet në Ministri dhe regjistrohet në organin 

kompetent.  
 

Neni 10 
 
10.1. Shoqata e shfrytëzon sistemin e ujitjes ashtu që çdo anëtarë të saj duhet ta vejë 

në pozitë të barabartë për shfrytëzimin e ujit, duke u kujdesur që ujin për ujitje ta 
shpërndajë sipas planit, e mundësisht me sasi të mjaftueshme për të gjithë 
anëtarët e vet.  
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10.2. Shoqata furnizon me ujë për ujitje edhe personin i cili është pronar ose 
shfrytëzues i tokës bujqësore, e cila gjendet brenda zonës së ujitjes të asaj 
shoqate, e që nuk është anëtarë i sajë nëse ekzistojnë mundësitë për furnizim.  

 
Neni 11 

 
11.1. Anëtarësimi në Shoqatë është i hapur për të gjithë personat fizik dhe juridik që 

kanë për qëllim të përdorin kapacitetet ujitëse të shoqatës, për qëllime bujqësore. 
11.2. Mënyra dhe procedurat e themelimit dhe regjistrimit të shoqatave do të 

rregullohet me Udhëzim Administrativ. 
11.3. Personave të cilët nuk janë anëtar të Shoqatës, Shoqata mund tu caktoi tarifën e 

ujit për ujitje më të lartë nga ato që i paguajnë anëtarët, por jo më të lartë se 50% 
të tarifave të rregullta. 

 
Neni 12 

 
Shoqatat nxjerrin statutin në përputhje me dispozitat e këtij Ligji. Detyrat e shoqatës si 
dhe të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të saj përcaktohen në statutin e shoqatës. 
 

Neni 13 
 
13.1. Shoqata brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e miratimit të statutit, depoziton 

statutin në organin kompetent për regjistrim.  
13.2. Përveç regjistrimit në organin kompetent, shoqata duhet të regjistrohet edhe 

pranë zyrës rregullative të Ministrisë.  
13.3. Ndryshimet në statutin e një shoqate bëhen në përputhje me Ligjin. Çdo 

propozim për ndryshimin e statutit të një shoqate duhet të miratohet nga 
Kuvendi i Shoqatës dhe të dërgimit në Ministrisë  

 
Neni 14 

 
Detyrat kryesore të Shoqatave janë: 

a) Operimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës për ujitëse brenda afatit të bartjes. 
b) Furnizimi i vazhdueshëm me ujë për ujitje i të gjithë anëtarëve dhe jo-

anëtarëve në kushte jo diskriminuese dhe të paanshme.  
c) Grumbullimi i pagesave që i takojnë shoqatës / federatës.  
d) Harton planin e ujitjes sipas kulturave dhe bënë bilancin e nevojave të ujit 

për ujitje.  
 

Organizimi i shoqatave 
 

Neni 15 
 
15.1. Çdo shoqatë, për funksionimin normal të saj duhet ti ketë organet e veta. 

Organet e shoqatës janë: 
1. Kuvendi,  
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2. Këshilli Administrativ dhe  
3. Stafi Ekzekutiv.  

15.2. Shoqata e cila ka më pak se 30 anëtarë nuk do të ketë këshill administrativ, dhe 
se detyrat e këshillit i kryen kryetari i shoqatës. 

 
Neni 16 

 
16.1. Përveç organeve nga neni 15 i këtij Ligji, shoqata me statutin e saj, mund të 

parasheh edhe formimin e organeve tjera të cilat formohen me vendimin e 
posaçëm të kuvendit e që janë: 
a) Komisioni për kontrollin financiar,  
b) Komisioni i arbitrazhit.  

16.2. Organizimi i punës, kompetencat, mënyra e mbajtjes së mbledhjeve, mënyra e 
vendosjes në mbledhjet e organeve të shoqatës si dhe çështjet e tjera qe kanë të 
bëjnë me organet dhe komisionet e shoqatës nga neni 15 dhe alineja 1 e këtij 
neni do të rregullohen me Udhëzim Administrativ dhe me statutin e shoqatës. 

 
VII. TARIFAT E UJIT PËR UJITJE 

 
Neni 17 

 
17.1. Me statutin e çdo shoqate përcaktohen tarifat të cilat duhet t’i paguajnë fermerët 

dhe ato janë:  
a) tarifa e ujit për ujitje,  
b) tarifa e anëtarësisë vjetore,  
c) çdo tarifë tjetër e cila vendoset nga shoqata.  

17.2. Shumën e tarifave për anëtarët dhe jo anëtarët e shoqatës, përfundimisht e 
miraton Ministria.  

 
Neni 18 

 
Raportet afariste ndërmjet shoqatave dhe fermerëve rregullohen me kontratë, me të 
cilën përcaktohen sasia e ujit për ujitje, çmimi, afati i pagesës dhe çështja e 
paradhënies. 
 

VIII. LARGIMI DHE PËRJASHTIMI I ANËTARËVE 
 

Neni 19 
 
Çdo anëtar ka të drejtë të largohet nga shoqata por vetëm pasi që të përfundojë sezona e 
ujitjes dhe pasi qe t’i ketë përmbushur të gjitha obligimet financiare ndaj shoqatës. 
 

Neni 20 
 
20.1. Personi i cili e shet tokën brenda zonës nën ujitje të një shoqate, mundet me 

njoftimin paraprak të shoqatës që pronarit të ri t’ia bartë të drejtën e anëtarësimit 
në shoqatë.  
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20.2. Për bartjen nga paragrafi 1 i këtij neni, më parë duhet të jenë përmbushur të 
gjitha obligimet ndaj shoqatës.  

 
Neni 21 

 
21.1. Personi i cili nuk i respekton dispozitat e këtij Ligji dhe statutin e shoqatës, nuk i 

përmbushë me kohë obligimet financiare ndaj sajë, i cili me veprimin e vet me 
qëllim apo nga pakujdesia i shkakton dëm shoqatës dhe nuk e kompenson atë, 
do të përjashtohet nga shoqata dhe është i obliguar që t’ia kompensojë dëmin e 
shkaktuar.  

21.2. Anëtari i përjashtuar nga shoqata ka të drejtë ankese, kuvendit të shoqatës në 
afat prej 8 ditësh nga dita e përjashtimit.  

 
Neni 22 

 
Në rast të vdekjes së anëtarit të shoqatës, të drejtat e tij në shoqatë dhe obligimet e tij 
ndaj shoqatës bartën në trashëgimtarët ligjorë të tij. 
 

IX. FEDERATAT E PËRDORUESVE TE UJIT 
 

Krijimi i Federatës 
 

Neni 23 
 
23.1. Federata, krijohet në mënyrë vullnetare me bashkimin e dy apo më tepër 

shoqatave me qëllim të administrimit dhe shfrytëzimit të ujit për ujitje.  
23.2. Çdo shoqatë e cila furnizohet me ujë nga një kanal, gypsjellës, rezervuar apo 

presë e ujit që shfrytëzohet nga një federatë, gëzon të drejtën e anëtarësimit në 
atë federatë.  

23.3. Ministria përcakton rregullat dhe procedurën që duhet zbatuar për krijimin e 
federatës, sipas këtij ligji.  

 
Detyrat e Federatës 

 
Neni 24 

 
Detyrat kryesore të federatës janë: 

a) shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e objekteve kryesore, kanaleve, rezervuarëve 
dhe e infrastrukturës përkatëse të ujitjes, brenda afatit të bartjes.  

b) furnizimi me ujë për ujitje i shoqatave anëtare dhe jo anëtare të federatës,  
c) ndërmarrja e aktiviteteve në menaxhimin dhe veprimet e nevojshme 

ndërtimore për funksionimin normal të sistemeve të ujitjes, brenda afatit të 
bartjes.  

d) grumbullimi i pagesave nga shërbimet për mirëmbajtjen investive të 
objekteve me të cilat disponon federata.  
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Neni 25 
 
25.1. Secila shoqatë, që është anëtare e federatës merr pjesë në mënyrë proporcionale 

në koston e përdorimit dhe të mirëmbajtjes së objekteve, të cilat menaxhohen 
nga federata.  

25.2. Shoqata sipas vullnetit të lirë për anëtarësim në federatë, mundet gjithashtu ta lë 
atë në mënyrë vullnetare, por jo gjatë sezonës së ujitjes.  

25.3. Në rast të ndonjë shpenzimi shtesë të bërë nga federata gjatë planifikimit dhe 
ndërtimit të sistemit të ujitjes, duke pasur anëtarësinë e shoqatës në këtë 
federatë, shoqata nuk mund të largohet pa i rikompensuar këto shpenzime.  

25.4. Kur shoqata nuk i respekton dispozitat e këtij Ligji, apo të statutit të federatës, 
shkakton dëm financiar ndaj federatës, qëllimisht ose nga pakujdesia shoqata në 
këtë rast mund të përjashtohet nga federata, dhe iniciohet procedura për 
kompensimin e dëmit.  

 
Neni 26 

 
Çdo federatë, në përputhje me dispozitat e këtij Ligji, është e obliguar që të nxjerr 
statutin e vet, me të cilin duhet t’i rregullojë çështjet të cilat kanë të bëjnë me 
organizimin dhe strukturën organizative të saj, përshkrimin e objekteve të federatës, 
burimeve të ujit, rezervave të ujit, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e organeve të 
federatës. 
 

Neni 27 
 
27.1. Statuti i federatës dhe ndryshimet e plotësimet e tij, miratohet nga këshilli 

administrativ i federatës pas pëlqimit nga Ministria.  
27.2. Federata e depoziton statutin në organin kompetent për regjistrim në afatin prej 

30 ditësh nga dita e miratimit të tij.  
 

Organet e Federatës 
 

Neni 28 
 
28.1. Organet e Federatës janë Këshilli Administrativ dhe Kryetari.  
28.2. Përveç këtyre organeve të rregullta, federata, me statut mund të përcaktojë edhe 

krijimin e organeve të tjera: këshillin ekzekutiv, komisionin e kontrollit 
financiar dhe komisionin e arbitrazhit.  

 
Neni 29 

 
Organizimi i punës, kompetencat, mënyra e vendosjes dhe çështjet tjera që kanë të 
bëjnë me punën e organeve dhe komisioneve të federatës do të rregullohen me 
Udhëzim Administrativ dhe me statutin e federatës. 
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X. TARIFAT E UJITJES QË PAGUHEN NGA ANËTARËT E FEDERATËS 
 

Neni 30 
 
Federata në përputhje me dispozitat e këtij Ligji i propozon tarifat për furnizimin e 
shoqatave me ujë dhe tarifat tjera të përcaktuara nga federata të cilat i zbaton në 
përputhje me ligjin në fuqi. 
 

XI. LARGIMI DHE PËRJASHTIMI I ANËTARËVE NGA FEDERATA 
 

Neni 31 
 
31.1. Një shoqatë nga baza e anëtarësimit vullnetarë në Federatë, ka të drejtë që 

vullnetarisht të largohet nga federata.  
31.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, shoqata nuk mund të largohet nga 

federata gjatë sezonës së ujitjes dhe pa i përmbushë të gjitha obligimet ndaj 
Federatës.  

 
Neni 32 

 
Në rast se shoqata, nuk i respekton dispozitat e këtij Ligji, dispozitat e statutit dhe të 
akteve të tjera të federatës, nuk i paguan ose vonohet t’i paguaj tarifat e caktuara nga 
federata ose nuk ia kompenson dëmin federatës, i pësuar me qëllim apo nga pakujdesia 
e shoqatës, shoqata përjashtohet nga federata dhe iniciohet procedura për kompensim të 
dëmit. 
 

XII. REGJISTRI I SHOQATAVE DHE FEDERATAVE 
 

Neni 33 
 
33.1. Ministria e mbanë regjistrin e kompanive, shoqatave dhe federatave i cili duhet 

të përmbajë:  
a) emrin dhe selinë e kompanive, shoqatave dhe federatave,  
b) zonat nën ujitje të cilat i mbulojnë dhe madhësitë e tyre,  
c) numrin e anëtarëve dhe jo anëtarëve,  
d) inventarin dhe infrastrukturën e tyre,  
e) të dhënat mbi afarizmin e tyre i cili mbikëqyret nga Ministria.  

33.2. Të dhënat të cilat duhet t’i mbajnë kompanitë, shoqatat dhe federatat 
përcaktohen me statutin e tyre.  

 
Neni 34 

 
34.1. Ministria është e autorizuar që të bëjë monitorimin e infrastrukturës së ujitjes 

dhe, nëse konstaton se ndonjë objekt i ujitjes ka mangësi teknike, kërkon 
mënjanimin e tyre.  

34.2. Kompanitë, shoqatat dhe federatat janë të obliguara që ta njoftojnë Ministrinë 
lidhur me gjendjen teknike të sistemeve të ujitjes, para çdo sezone të ujitjes.  
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Neni 35 
 
35.1. E drejta e përkohshme e qasjes në tokë të huaj për kontrollimin dhe 

mirëmbajtjen e sistemeve të ujitjes është e drejtë e servitutit mbi tokën.  
35.2. Kompanitë, shoqatat dhe federatat mund të autorizojnë edhe persona të tjerë që 

të kalojnë nëpër tokë private për kontrollimin dhe mirëmbajtjen e gypave dhe 
infrastrukturës së ujitjes.  

35.3. Për shfrytëzimin e servitutit nga paragrafi i mësipërm, shfrytëzuesi do t’ia 
paguaj pronarit të tokës kompensimin për dëmin e shkaktuar në kulturat 
bujqësore.  

35.4. Kontestin në mes të shfrytëzuesit të servitutit dhe pronarit të tokës do ta zgjedhë 
gjykata kompetente. 

 
XIII. DËNIMET ADMNISTRATIVE 

 
Neni 36 

 
36.1. Me një dënim administrativ prej 500 € deri në 5.000 € do të dënohet për 

kundërvajtje personi, shoqata dhe federata në rast se:  
a) dëmton sistemin e ujitjes apo infrastrukturën e tij,  
b) dëmton pjesën tjetër të tokës si pasojë e shfrytëzimit të pakujdesshëm të ujit,  
c) ndërton çfarëdo objekti mbi sistemet e ujitjes.  
d) në mënyrë ilegale dhe të paautorizuar kyçet dhe e shfrytëzon sistemin e 

ujitjes.  
e) nuk i mbanë të dhënat sipas nenit 34, alineja 2  
f) nuk iu përmbahet rregullave sipas nenit 35.  

36.2. Personat të cilët me veprimet e tyre i dëmtojnë objektet e sistemeve për ujitje, në 
pronësi të kompanisë, federatës apo shoqatës, përveç pagesës së dënimit me 
gjobë, janë të obliguar që t’ua kompensojnë dëmin e shkaktuar dhe token ta 
kthen në gjendjen e mëparshme.  

 
XIV. ZBATIMI 

 
Neni 37 

 
Për zbatimin e këtij Ligji, Ministria është e obliguar që të nxjerr Udhëzime 
Administrative. 

 
Neni 38 

 
Të hyrat e krijuara nga dënimet sipas këtij Ligji, bartën në Ministrinë e Ekonomisë dhe 
Financave për t’u derdhur në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
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XV. DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 39 
 
Pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji do të shfuqizohen dispozitat të cilat janë në 
kundërshtim me këtë Ligj. 
 

XVI. HYRJA NË FUQI 
 

Neni 40 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 
25.11.2005 
UNMIK/Reg/2005/49 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 11 / 01 PRILL 2007 
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LIGJI Nr. 03/L-198 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-9 

PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-9 
PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE 

 
Neni 1 

 
Në tërë tekstin e ligjit në fuqi shkurtesa AKM (Agjencia Kosovare për Mirëbesim) 
zëvendësohet me shkurtesën AKP (Agjencia Kosovare për Privatizim). 
Shprehja “Kompani” në tërë tekstin e ligjit në fuqi fshihet dhe zëvendësohet me 
“Ndërmarrje”. 
 

Neni 2 
 
Neni 1 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Me këtë ligj rregullohet krijimi i infrastrukturës ligjore për ujitje dhe kullimin e tokave 
bujqësore si dhe funksionimin e subjekteve tjera që ofrojnë shërbime për ujitjen e 
tokave bujqësore në Republikën e Kosovës dhe mbrojtjen e saj nga ujërat e tepërta. 
 

Neni 3 
 
Neni 2 i ligjit në fuqi fshihet teksti i fjalisë “formimin dhe regjistrimin e kompanive 
të ujitjes” dhe fjalia “afarizmin e shoqatave” ndërsa pjesa tjetër e tekstit mbetet e 
njëjtë. 
 

Neni 4 
 
Neni 3 i ligjit në fuqi Përkufizimet, fshihet “Zyra Rregullative” dhe zëvendësohet 
“Sektori i Ujitjes dhe Kullimit” teksti tjetër mbetet i njëjtë. 
 

Neni 5 
 
Neni 4 paragrafi 4.2 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
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4.2. Ndërmarrja e ujitjes bënë menaxhimin e ujitës sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 6 
 
Neni 5 paragrafi 5.1 i ligjit në fuqi ndryshohet si vijon: 
Pika d) pas fjalës “kanaleve” shtohet fjala “primare” dhe fshihet fjala “përkatëse” 
zëvendësohet me “përcjellëse” si dhe fshihet fjala “kufijve” zëvendësohet me fjalën 
“territorit”. 
Pas pikës (e) shtohen dy pika të reja (f) dhe (g) si vijon: 
f) përfaqëson interesat e bujqësisë në sferën e ujitjes dhe kullimit të tokës bujqësore 

në njësitë monitoruese të ndërmarrjeve publike.  
g) i përcakton përgjegjësitë e kufijve fizik në mes të ndërmarrjeve të furnizuara të ujit 

dhe Shoqatave përdoruese të ujit si dhe në mes të shoqatave.  
Paragrafi 5.2 fshihet fjala “Seksioni” dhe zëvendësohet me fjalën “Sektori”. 
Paragrafi 5.2 pika d) riformulohet si vijon: 
d) në përbërjen e bordeve mbikëqyrëse të ndërmarrjeve të ujitjes duhet të jetë një 

anëtarë nga ministria e bujqësisë. 
Paragrafët 5.3 dhe 5.4 të ligjit në fuqi fshihen. 
 

Neni 7 
 
Pas nenit 5 të ligjit në fuqi shtohet neni i ri 5A si vijon: 
 

Neni 5A 
Përgjegjësia e komunave: 

 
Komunat kanë kompetenca për dhënien e udhëzimeve dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve 
të shoqatave në territorin e tyre në pajtim me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 8 
 
Neni 6 pas paragrafit 6.5 i ligjit në fuqi shtohet paragraf i ri 6.6 me tekstin si vijon: 
6.6. Mënyra, forma, përmbajtja dhe procedurat e dhënies së licencës rregullohen me 

akt nënligjor nga Ministria. 
 

Neni 9 
 
Kapitulli IV i ligjit në fuqi titulli i këtij kapitulli rititullohet si vijon: 
BARTJA E PËRGJEGJËSIVE PËR MIRËMBAJTJEN DHE OPERIMIN E 
SISTEMIT TË UJITJES 
Paragrafi 7.2 fjalia afati “5 vite” ndryshohet në “3 deri 5 vite”. 
 

Neni 10 
 
Neni 8 paragrafi 8.1 i ligjit në fuqi në fund të fjalisë “mbikëqyrëse”, shtohet teksti si 
vijon: “i ndërmarrjes përkatëse”. 
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Neni 11 
 
Neni 9 paragrafi 9.1 i ligjit në fuqi fshihet fjalia “dispozitat e këtij ligji” dhe 
zëvendësohet me fjalinë “legjislacionin në fuqi” 
Paragrafi 9.2 pas fjalisë pëlqimi fjalia “ i 51%” ndryshohet në fjalinë “mbi 50%”. 
Paragrafi 9.3 pas fjalisë ose “në shfrytëzim toke” i shtohet fjalia “bujqësore”. 
 

Neni 12 
 
Neni 10 paragrafi 10.1 i ligjit në fuqi teksti pas fjalisë “sipas planit” fshihet në tërësi 
nga teksti i ligjit. 
 

Neni 13 
 
Neni 11 paragrafi 11.2 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
11.2. Mënyra, procedurat e themelimit dhe regjistrimit të shoqatave rregullohen me 

akt nënligjor nga Ministria. 
 

Neni 14 
 
Neni 12 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Të drejtat dhe përgjegjësitë e shoqatës si dhe anëtarëve të sajë përcaktohen me Statutin 
e Shoqatës dhe legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 15 
 
Neni 13 paragrafi 13.1 i ligjit në fuqi fjalia “afati prej 30 ditësh” zëvendësohet me 
fjalinë “afatit kohor të paraparë” si dhe fjala “depoziton” zëvendësohet me fjalën 
“dërgon”. 
Paragrafi 13.2 i ligjit në fuqi teksti i fjalisë “regjistrohet edhe pranë zyrës 
rregullative të Ministrisë” zëvendësohet me fjalinë “evidentohet në Listën 
përkatëse të Ministrisë”. 
Paragrafi 13.3 i ligjit në fuqi teksti pas fjalisë “dërgimit në Ministri” zëvendësohet 
me fjalinë “njoftohet Ministria”. 
 

Neni 16 
 
Neni 14 pika b) i ligjit në fuqi fjalia “anëtarëve dhe jo anëtarëve” zëvendësohet me 
fjalinë “shfrytëzuesve” ndërsa pjesa e tjetër e tekstit mbetët e njëjtë. 
Neni 14 pika d) pas fjalës “kulturave” shtohet fjala “bujqësore”. 
 

Neni 17 
 
Neni 16 paragrafi 16.2 i ligjit në fuqi fjala “alineja” zëvendësohet me fjalën 
“paragrafi” dhe fshihet fjalia “me Udhëzim Administrativ dhe”, ndërsa teksti tjetër 
mbetët i njëjtë. 
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Neni 18 
 
Kapitulli VII titulli i nenit 17 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
 

Neni 17 
Tarifa e anëtarësimit në shoqata 

 
Neni 17 paragrafi 17.1 pika a) fshihet. 
Neni 17 paragrafi 17.2 fshihet nga teksti i ligjit tërë. 
 

Neni 19 
 
Kapitulli VIII i ligjit në fuqi, titulli i kapitullit fshihet. 
 

Neni 20 
 
Neni 20 paragrafi 20.1 pas fjalisë “tokën” shtohet fjalia “bujqësore”. 
 

Neni 21 
 
Neni 23 i ligjit në fuqi titulli i nenit fjala “Krijimi” zëvendësohet me fjalën 
“Themelimi”. 
Neni 23 paragrafi 23.1 fjala “krijuar” zëvendësohet me fjalën “themelohet”. 
 

Neni 22 
 
Neni 25 paragrafi 25.2 i ligjit në fuqi fjala “gjithashtu” fshihet, teksti tjetër mbetet i 
njëjtë. 
 

Neni 23 
 
Neni 27 paragrafi 27.1 i ligjit në fuqi fjala “pëlqimi” zëvendësohet me fjalën 
“dhënies”. 
Neni 27 paragrafi 27.2 fjala “e depoziton” zëvendësohet me fjalën “dërgon” dhe 
fshihet afatin “prej 30 ditësh”, zëvendësohet “në afatin kohor të paraparë”, sipas 
Ligjit Nr.03/L-134 për lirinë e asocimit në organizatat joqeveritare”. 
 

Neni 24 
 
Neni 29 i ligjit në fuqi fshihet teksti “do të” dhe fjalia “udhëzim administrativ” 
ndërsa teksti tjetër mbetët i njëjtë. 
 

Neni 25 
 
Kapitulli X i ligjit në fuqi fshihet nga teksti i ligjit. 
Neni 30 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalën “organet mbikëqyrëse”. 
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Neni 26 
 
Neni 33 paragrafi 33.1 pika c) i ligjit në fuqi fjalia “anëtarëve dhe jo anëtarëve” 
zëvendësohet me fjalën “shfrytëzuesve” dhe pika e) fshihet i tërë teksti. 
 

Neni 27 
 
Neni 34 paragrafi 34.1 i ligjit në fuqi fjalia “është autorizuar që të bëjë” 
zëvendësohet me fjalën “bënë”. 
 

Neni 28 
 
Neni 35 paragrafi 35.3 i ligjit në fuqi fjalia “i mësipërm” zëvendësohet me fjalinë 
“këtij neni” si dhe pas fjalës “tokës” shtohet fjala “bujqësore”. 
 

Neni 29 
 
Kapitulli XIV i ligjit në fuqi titulli i kapitulli dhe neni 37 riformulohet si vijon 
 

Neni 37 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
Zbatimi i këtij ndryshim plotësimi të ligjit për ujitjen e tokave bujqësore bëhet nga 
inspektorët e tokave bujqësore në bashkëpunim me inspektorët relevant. 
 

Neni 30 
 
Neni 38 i ligjit në fuqi ndahet në dy paragraf dhe riformulohet si vijon: 
38.1. Të hyrat e krijuara nga zbatimi i këtij ligji derdhën në Buxhetin e Kosovës.  
38.2. Të drejtat dhe përgjegjësitë të inspektorëve të tokave bujqësore përcaktohen me 

akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 31 
 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria obligohet në afat prej dymbëdhjetë (12) muajve të 
nxjerr akte nënligjore. 
 

Neni 32 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-198 
8 korrik 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-038-2010, datë 28.07.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 77 / 16 GUSHT 2010 
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LIGJI Nr. 04/L-074 
PËR SHËRBIME KËSHILLUESE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 

 
Përmbajtja 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHËRBIME KËSHILLUESE PËR BUJQËSI 
DHE ZHVILLIM RURAL 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj rregullon organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve të shërbimeve këshilluese 

për bujqësi dhe zhvillim rural, marrëdhëniet ndërmjet palëve me interes me qëllim 
të zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Republikën e Kosovës.  

2. Ngritjen e nivelit të përgjithshëm të njohurive të fermerëve, trajnimin e tyre për të 
menaxhuar fermën, rritjen e të ardhurave në fermë, mbështetje në zgjidhjen e 
problemeve që lidhen me prodhimin, çështjet ekonomike dhe organizative për 
zhvillimin e fermave, ruajtjen e burimeve natyrore, mjedisit, përcjelljen e të 
arriturave dhe trendët në BE, duke u bazuar në kërkesat e tregut.  

 
Neni 2 

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

1.1. Shërbimet këshilluese - këshillat dhe konsultimet e ofruara nga personat 
fizik dhe juridik për ferma dhe ekonomitë bujqësore rurale, të cilët i 
ushtrojnë aktivitetet e tyre në zonat bujqësore dhe rurale, Shërbimet 
Këshilluese janë gjithashtu këshilla dhe konsultime të ofruara ndërmarrjeve 
jo bujqësore të cilat ushtrojnë aktivitete në zonat rurale;  
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1.2. Certifikata për kualifikimin e këshilltarit bujqësor dhe zhvillim rural - 
dokument i cili vërteton nivel të mjaftueshëm të aftësive profesionale të një 
këshilltari për bujqësi dhe zhvillim rural;  

1.3. Leja për punë për Shërbimin Këshillues bujqësor dhe rural - dokument 
i cili vërteton të drejtën e personit fizik dhe juridik për të ofruar shërbime 
këshilluese përmes regjistrimit të tij në Regjistrin e Shërbimeve Këshilluese 
bujqësore dhe rurale;  

1.4. Zonat rurale - territoret të cilat shtrihen përtej kufijve të qyteteve 
vendbanimeve të urbanizuara të cilat kryesisht merren me prodhimtari 
bujqësore dhe aktivitete rurale;  

1.5. Aktiviteti këshillues bujqësor dhe zhvillimi rural - tërësi e aktiviteteve që 
synon plotësimin e nevojave të ekonomive familjare, fermave individuale, 
grupeve të fermerëve dhe ndërmarrjeve tjera bujqësore dhe rurale;  

1.6. Shërbimi Këshillues për bujqësi dhe zhvillim rural - organizim i bazuar 
në ligj, i cili kryen aktivitete këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural;  

1.7. Eksperti i specializuar këshillues bujqësor dhe zhvillim rural - personi 
fizik i cili posedon certifikatë valide profesionale dhe ofron shërbime 
këshilluese;  

1.8. Këshilltari për bujqësi dhe zhvillim rural - eksperti i specializuar për 
këshillime bujqësore dhe zhvillim rural i regjistruar sipas ligjit aktual për të 
kryer shërbimet këshilluese bujqësore dhe zhvillim rural;  

1.9. Qendrat informative këshilluese komunale - zyra të vendosura në 
komunë ku fermerët mund t’i marrin informatat dhe këshilla për bujqësi dhe 
zhvillim rural;  

1.10. Ministria - Ministria përkatëse për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural.  
 

KREU II 
SHËRBIMI KËSHILLUES 

 
Neni 3 

Detyrat e shërbimit këshillues për bujqësi dhe zhvillim rural 
 
1. Detyrat e shërbimit këshillues bujqësor dhe zhvillim rural janë:  

1.1. ofrimi i shërbimeve këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural, që të 
lehtësoj dhe ndihmoj më tej vetë iniciativat e fermerëve dhe komuniteteve 
rurale;  

1.2. ngritja e nivelit të njohurive të këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim rural 
në mënyrë që shërbimet e tyre të ofrohen në kohën e duhur;  

1.3. ngritja e nivelit të njohurive të fermerëve dhe rritjen e aftësive praktike në 
bujqësi dhe zhvillim rural;  

1.4. aftësimi i fermerëve për përdorimin e teknologjive të reja, për përparimin e 
ekonomive familjare, rritjen e të ardhurave nga veprimtaritë bujqësore dhe 
jo bujqësore;  

1.5. ofrimi i shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural për fermer të 
cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në bujqësi dhe zona rurale;  

1.6. ofrimi i shërbimeve këshilluese ndërmarrjeve jo-bujqësore në zonat rurale;  
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1.7. mbështetja e rinisë ne zona rurale, dhe inicimi e zbatimi i programeve 
rinore;  

1.8. monitorimi i parametrave të ndryshëm në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit 
rural.  

1.9. nxitja e fermerëve për përshtatjen e prodhimtarisë së tyre me kushtet 
natyrore të rajoneve dhe kërkesat e tregjeve.  

2. Këshilltari për bujqësi është i obliguar të:  
2.1. këshilloj fermerët sipas prioriteteve që ata i kanë përcaktuar në fermë dhe 

shoqatë;  
2.2. prezantoj praktikat me te mira të menaxhimit të biznesit të fermave, të 

praktikave të qëndrueshme bujqësore dhe të ndërmarrjeve jo-bujqësore 
rurale;  

2.3. stimulon fermerët për përdorimin e metodave për prodhimtarinë bujqësore 
të cilat mundësojnë ruajtjen e burimeve natyrore dhe pjellshmërinë e tokës 
përmes zbatimit të bujqësisë ekologjike dhe rritjen e nivelit të cilësisë dhe 
sasisë të kulturave bujqësore dhe prodhimeve rurale;  

2.4. bëjë nxitjen e fermerëve në përshtatjen e prodhimtarisë me kushtet dhe 
rrethanat natyrore të regjioneve dhe tregjeve;  

2.5. bëjë nxitjen dhe përkrahjen e fermerëve në organizimin e tyre në 
kooperativa dhe shoqata si dhe përkrahjen e tyre me shërbime këshilluese 
për bujqësi dhe zhvillim rural;  

2.6. mbështet Ministrinë në kuadër të implementimit të programit për zhvillim 
rural dhe masat për pagesa direkte përmes dhënies së këshillave rreth 
PZHR-së dhe pagesat direkte, aktivitetet informuese, mbështetje fermerëve 
rreth përgatitjes së aplikacioneve; 

2.7. ofron këshilla për përdorimin e teknologjive të reja;  
2.8. mbështet shpërndarjen e informatave për bujqësi dhe zhvillim rural për 

fermerët dhe komunitetin në zonat rurale;  
2.9. mbështet procesin e bashkëpunimit midis fermerëve.  

 
Neni 4 

Organizimi i shërbimeve këshilluese publike dhe private 
 
1. Për kryerjen e aktiviteteve të shërbimeve këshilluese është përgjegjës shërbimi 

këshillues për bujqësi dhe zhvillim rural i cili organizon dhe ushtron shërbimin 
këshillues sipas ligjit, kërkesave të fermerëve dhe komunitetit.  

2. Shërbimi këshillues është publik dhe privat.  
 

Neni 5 
Organizimi i shërbimeve këshilluese publike 

 
1. Shërbimet këshilluese publike janë të organizuara dhe shtrihen në:  

1.1. niveli qendror;  
1.2. niveli komunal.  

 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1262 

Neni 6 
Niveli qendror i shërbimit këshillues publik për bujqësi dhe zhvillim rural 

 
1. Shërbimet këshilluese të nivelit qendror për bujqësi dhe zhvillim rural janë në 

kuadër të Ministrisë dhe përfshijnë ekspertë të fushave përkatëse për kryerjen e 
shërbimeve këshilluese;  

2. Shërbimet këshilluese sipas paragrafit 1. të këtij neni janë të autorizuar të:  
2.1. propozojnë politikat e shërbimit këshillues;  
2.2. kryejnë aktivitete dhe detyrat e shërbimit këshillues;  
2.3. marrin pjesë ne hartimin e strategjive;  
2.4. hartojnë planin vjetor, afatmesëm dhe afatgjatë për shërbimin këshillues;  
2.5. koordinojnë punën e shërbimeve këshilluese publike dhe private;  
2.6. koordinojnë dhe monitorojnë punën e organizatave vendore dhe 

ndërkombëtare që merren me shërbime këshilluese.  
3. Organizimi, përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet e shërbimeve këshilluese te 

nivelit qendror përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 7 
Niveli komunal i shërbimit këshillues publik për bujqësi dhe zhvillim rural 

 
1. Shërbimet këshilluese të nivelit komunal për bujqësi dhe zhvillim rural janë të 

organizuara në komunë sipas kritereve të përcaktuara me akt nënligjor të nxjerrë 
nga Ministria.  

2. Secila komunë duhet të ketë nga një pikë kontaktuese e cila shërben si qendër 
informative këshilluese komunale për bujqësi dhe zhvillim rural për marrjen dhe 
përcjelljen e këshillave dhe informatave për fermer dhe komunitetin.  

3. Secila komunë duhet ti ketë këshilltarët e saj për bujqësi dhe zhvillim rural që i 
mbulojnë kërkesat sipas ligjit.  

4. Shërbimet këshilluese komunale duhet ti përmbahen rregullave dhe metodave të 
përcaktuara me ketë ligj.  

5. Shërbimet këshilluese komunale janë përgjegjës për detyrat e përcaktuara sipas 
nenit 3 të këtij ligji.  

6. Përgjegjësitë, të drejtat dhe autorizimet e shërbimit këshillues komunale 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 8 

Shërbimi këshillues privat 
 
1. Shërbimi këshillues për bujqësi dhe zhvillim rural mund te ofrohet edhe nga 

këshilltaret privat si persona fizik dhe juridik;  
2. Shërbimi këshillues privat financohet nga të ardhurat e gjeneruara nga shërbimet e 

ofruara dhe nga donacionet tjera.  
3. Shërbimet këshilluese private përfshijnë të gjitha aktivitetet e përcaktuara sipas 

nenit 3 të këtij ligji.  
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Neni 9 
Personi fizik 

 
1. Personi fizik që ofron shërbimet këshilluese të ndërlidhura me shfrytëzimin e 

fondeve shtetërore dhe ndërkombëtare duhet ti plotësoj kushtet si në vijim:  
1.1. të ketë pajisje të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë këshilluese;  
1.2. të kenë Certifikatën nga Ministria sipas nenit 17 të këtij ligji;  
1.3. të jetë i regjistruar në regjistrin e këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim 

rural.  
2. Personi fizik që ofron shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të cilat 

nuk janë të ndërlidhura me shfrytëzimin e fondeve publike apo ndërkombëtare 
duhet të regjistrohen në Regjistrin e Këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.  

 
Neni 10 

Personi juridik 
 
1. Personi juridik që ofron shërbime Këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të 

financuara nga fondet publike apo fondet ndërkombëtare, duhet të:  
1.1. posedoj lejen e punës; dhe  
1.2. të jetë i regjistruar në regjistrin e ndërmarrjeve për shërbime këshilluese për 

bujqësi dhe zhvillim rural në Ministri.  
2. Personi juridik sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet plotësoj kriteret si në vijim:  

2.1. të ketë të punësuar së paku dy (2) këshilltarë për bujqësi dhe zhvillim rural 
që posedojnë certifikata valide sipas nenit 17. të këtij ligji;  

2.2. të ketë hapësirë dhe pajisje të nevojshme për veprimtarinë këshilluese;  
2.3. të ketë licencën për ushtrimin e veprimtarisë të shërbimeve këshilluese të 

lëshuar nga Ministria.  
3. Personi Juridik që ofron shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural të cilat 

nuk janë të ndërlidhura me fondet publike dhe ndërkombëtare, duhet të regjistrohet 
në Regjistrin e Shërbimeve Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.  

4. Kushtet dhe procedurat e shërbimit këshillues të personit juridik sipas paragrafit 1. 
të këtij neni përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 11 

Metodat e dhënies së shërbimit këshillues 
 
1. Shërbimet këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural për kryerjen e aktiviteteve të 

tyre për fermer dhe komunitetin i përdorin këto metoda:  
1.1. metoda individuale që përfshinë punën individuale me fermer apo persona 

juridik të cilët i zhvillojnë aktivitetet në bujqësi dhe zhvillim rural;  
1.2. metoda e punës me grup punues me fermer; dhe  
1.3. metoda e këshillimit masiv.  

2. Shërbimit këshillues publik i ndalohet të:  
2.1. reklamojë dhe promovojnë kompanitë e farës, plehrat kimike, preparatet për 

mbrojtjen e bimëve, pajisje bujqësore dhe të ngjashme. Ata mund të japin 
informata rreth llojeve të tilla të produkteve.  
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3. Ndalimi sipas paragrafit 2. të këtij neni nuk është valid në rastet e ekspozitave apo 
demonstrimeve fushore me pjesëmarrjen e se paku një përfaqësuesi tjetër që 
paraqet prodhimet e njëjta.  

4. Zbatimi i metodave të punës së shërbimit këshillues rregullohet me akt nënligjor të 
nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 12 

Metoda individuale 
 
1. Metodat e këshillimit individual janë metoda këshilluese të punës intensive. Këto 

metoda mund të zbatohet në formën e vizitave në fermë, metodat praktike te 
demonstrimit si dhe për fermerët që drejtohen në zyrën e këshilltarit;  

2. Këshilltari mund të ofroj këshilla për shfrytëzuesin edhe përmes telefonit, faksit, e-
mail, në situata kur problemi është identifikuar.  

 
Neni 13 

Metoda në formë të grupeve 
 
1. Metoda në formë të grupeve siguron përfshirje me të madhe të shfrytëzuesve të 

shërbimeve këshilluese.  
2. Llojet e këshillimit në grupe mund të jenë të ndryshme: në formë të ligjëratave 

profesionale, diskutimeve, ditët fushore, demonstrimeve, mediet e shkruara dhe 
elektronike, këshillime në grupe në qendrat e trajnimit për fermerë, fermat 
demonstruese, rezultateve eksperimentale, teknika të reja të punës, ekskursionet 
profesionale dhe udhëtime të përbashkëta.  

3. Grupi i shfrytëzuesit të shërbimit këshillues mund të organizohet në grupe me 
interes për prodhim, përpunim, në formë shoqate, kooperative apo forme tjetër të 
organizimit.  

 
Neni 14 

Metodat e këshillimit masiv 
 
1. Shërbimi këshillues masiv mund te bëhet përmes medieve të shkruara dhe 

elektronike.  
2. Këshilltaret sipas nevojës mund të përdorin për punën e tyre mediet e shkruara dhe 

elektronike, radiot lokale dhe stacionet televizive. Këshillat ne media duhet te jenë 
te qarta të shkurtra dhe me përmbajtje.  

 
Neni 15 

Financimi i shërbimeve këshilluese 
 
Shërbimi këshillues financohet nga Buxheti i Kosovës, buxhetet komunale, si dhe 
burimet tjera siç janë: grandet, donacionet ndërkombëtare, fondet e programeve dhe 
projekteve ndërkombëtare, donacionet bamirëse, dhe nga burimet tjera të financimit që 
nuk janë të ndaluara me Legjislacionin në fuqi. 
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Neni 16 
Raportimi 

 
1. Të gjithë ofruesit e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural përfshirë 

këshilltarët privatë, personat fizikë dhe juridikë duhet te raportojnë në Ministri.  
2. Forma dhe mënyra e raportimit përcaktohet me akte nën ligjor të nxjerrë nga 

Ministria.  
 

Neni 17 
Certifikata për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural 

të ndërlidhura me shfrytëzimin e fondeve publike dhe ndërkombëtare 
 
1. Për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural, të ndërlidhura 

me fondet publike dhe ndërkombëtare, këshilltarët duhet të posedojnë certifikatë. 
2. Certifikata dëshmon se personi fizik qe kryen punët e këshilltarit publik apo privat 

i kanë kaluar trajnimet si pas nenit 21 të këtij ligji dhe ai/ajo duhet të ketë dhënë 
provimin profesional për këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural në bazë te cilit 
lejohet kryerja e shërbimeve këshilluese.  

3. Certifikata lëshohet për pesë (5) vite me mundësi vazhdimi përveç nëse me ligj 
nuk është përcaktuar ndryshe.  

4. Forma, përmbajtja dhe procedura e dhënies së provimit profesional dhe certifikatës 
përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 18 

Licenca për personat juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi 
dhe zhvillim rural të ndërlidhura me shfrytëzimin e fondeve publike 

dhe ndërkombëtare 
 
1. Personat juridik te cilët shfrytëzojnë fondet publike dhe ndërkombëtare duhet të 

jenë të licencuar nga Ministria. 
2. Kërkesës për licencim i bashkëngjiten dokumentet si në vijim:  

2.1. certifikata e regjistrimit;  
2.2. certifikatat e këshilltarëve;  
2.3. te ketë së paku të punësuar dy (2) këshilltarë për bujqësi dhe zhvillim rural 

në entitetin juridik;  
2.4. dëshmi se ka hapësirë dhe pajisje për mbajtjen e këshillimeve dhe 

trajnimeve;  
3. Validiteti i licencës është pesë (5) vite me mundësi vazhdimi.  
4. Forma, përmbajtja dhe procedura e dhënies së licencës për personin juridik 

përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 19 
Regjistri i Personave juridik të shërbimeve këshilluese për bujqësi 

dhe zhvillim rural 
 
1. Ministria mban Regjistrin e Personave Juridik të shërbimeve këshilluese për 

bujqësi dhe zhvillim rural.  
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2. Personat juridik që ofrojnë shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural 
duhet të aplikojnë për regjistrim në regjistër sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Ministria pasi të vërteton se janë plotësuar kushtet merr vendim për regjistrim të 
personave juridik në Regjistër.  

4. Ministria merr vendim për heqjen nga regjistri i shërbimeve këshilluese për bujqësi 
dhe zhvillim rural personin juridik në këto raste:  
4.1. nëse personi juridik paraqet kërkesën për fshirje nga Regjistri;  
4.2. nëse vërtetohet se personi juridik nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me 

ligj për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural;  
4.3. nëse vërtetohet se personi juridik ka paraqitur të dhëna të pavërteta për tu 

regjistruar në regjistrin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim 
rural për ti ofruar këto shërbime.  

5. Forma, përmbajtja dhe kushtet e përshkruara për mirëmbajtjen e Regjistrit të 
Shërbimeve Këshilluese për Bujqësi dhe zhvillim rural të personave juridik 
përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria. 

 
Neni 20 

Regjistri i këshilltarëve të shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural 
 
1. Ministria mban Regjistrin e Këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.  
2. Personat fizik që ofrojnë shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural duhet 

të aplikojnë për regjistrim në regjistrin e këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim 
rural sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Forma, përmbajtja dhe kushtet e përcaktuara për mbajtjen e regjistrit të 
këshilltarëve për shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural përcaktohen 
me akt nënligjor nga Ministria.  

4. Ministria pasi të vërteton se janë plotësuar kushtet, merr vendim për regjistrim të 
personave fizik në Regjistër.  

5. Informata për çdo person fizik në Regjistrin e Këshilltarëve për Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural gjithashtu duhet të mbaj të dhëna nëse personi ka certifikatë për 
ofrimin e shërbimeve këshilluese bujqësore dhe zhvillim rural të ndërlidhura me 
shfrytëzimin e fondeve publike dhe ndërkombëtare sipas nenit 17 të këtij ligji.  

6. Ministria merr vendim për fshirje nga regjistri i këshilltarëve për bujqësi dhe 
zhvillim rural personin fizik në këto raste:  
6.1. nëse personi fizik paraqet kërkesën për fshirje nga Regjistri;  
6.2. nëse vërtetohet se personi fizik i regjistruar nuk i plotëson kushtet e 

përcaktuara me këtë ligj të ofroj shërbime këshilluese në bujqësi dhe 
zhvillim rural;  

6.3. nëse vërtetohet se personi fizik ka paraqitur të dhëna të pavërteta për tu 
regjistruar në regjistrin e këshilltarëve për shërbime këshilluese në bujqësi 
dhe zhvillim rural për ti ofruar këto shërbime.  

 
Neni 21 

Programi i trajnimit të këshilltarëve 
 
1. Personat që aplikojnë për herë të parë për dhënien e provimit profesional për 

këshilltarë janë të obliguar t’i nënshtrohen një programi të caktuar teorik dhe 
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praktik dhe pastaj certifikohen për këshilltar në fushën e caktuar. Për herën e parë 
të certifikimit shpenzimet e dhënies së provimit i mbulon Buxheti i Kosovës ose 
ndonjë grand nga donatorët.  

2. Certifikimi i këshilltarëve bëhet me qëllim të freskimit të njohurive me arritjet e 
teknologjive të reja për bujqësi dhe zhvillim rural.  

3. Këshilltari duhet ti nënshtrohet trajnimeve çdo pesë (5) vite me qëllim të dhënies së 
provimit dhe certifikimit të tij apo të saj. Shpenzimet e trajnimit për herë të dytë dhe 
herëve të tjera i bartë aplikuesi apo ndonjë fond tjetër i siguruar për këtë qëllim.  

4. Programi për certifikim të këshilltarëve hartohet nga Ministria.  
 

Neni 22 
Plani i trajnimeve të këshilltarëve 

 
1. Ministria e harton dhe zbaton plan programin vjetor të trajnimeve të këshilltarëve 

për bujqësi dhe zhvillim rural.  
2. Plani nga paragrafi 1. i këtij neni zbatohet me qëllim të arritjes dhe zbatimit të 

teknologjive të reja.  
3. Forma dhe përmbajtja e planit të trajnimeve, përcaktohen me akt nënligjor nga 

Ministria.  
 

KREU III 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 23 

Kundërvajtjet 
 
1. Me gjobë prej pesëqind (500) deri njëmijë (1.000) Euro, dënohet për kundërvajtje 

personi fizik nëse:  
1.1. ofron shërbimet këshilluese, për bujqësi dhe zhvillim rural në kundërshtim 

me nenin 9 të këtij ligji;  
1.2. nëse nuk e lejon inspektimin e aktiviteteve të kryera të paraqitura si pas 

raportit të punës paragrafit 1. të nenit 16 të këtij ligji;  
1.3. ofron shërbime këshilluese bujqësore dhe zhvillim rural të ndërlidhura me 

fondet publike dhe ndërkombëtare pa i plotësuar kushtet e përcaktuara me 
nenin 22 të këtij ligji;  

1.4. nëse nuk është regjistruar në regjistrin e këshilltarëve për bujqësi dhe 
zhvillim rural sipas nenit 20 të këtij ligji.  

2. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro dënohet për kundërvajtje 
personi juridik nëse:  
2.1. ofron shërbime këshilluese, bujqësore dhe zhvillim rural në kundërshtim me 

nenin 10. të këtij ligji;  
2.2. nuk lejon inspektimin e aktiviteteve të kryera të paraqitura në raportin e 

punës sipas paragrafi 1. të nenit 16 të këtij ligji;  
2.3. nuk është i pajisur me licencë sipas nenit 18 të këtij ligji;  
2.4. nuk është i regjistruar në Regjistrin e Shërbimeve këshilluese bujqësore të 

personave juridik sipas nenit 19 të këtij ligji.  
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3. Me gjobë prej pesëqind (500) deri dymijë (2.000) Euro dënohet për kundërvajtje 
personi përgjegjës i personit juridik nëse:  
3.1. personi juridik për të cilin ai është përgjegjës, ushtron veprimtarinë 

këshilluese në kundërshtim me ligjin;  
3.2. nëse personi juridik shkakton pasoja të dëmshme me shërbimin këshillues.  

4. Të gjitha të hyrat nga dënimet duhet të derdhen në Buxhetin e Kosovës.  
 

KREU IV 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 24 
Zbatimi 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në afat 
prej dymbëdhjetë (12) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji i nxjerr aktet nënligjore. 
 

Neni 25 
Mundësitë buxhetore 

 
Institucionet e ndikuara në këtë ligj, sipas mundësive buxhetore të lejuara me ligjin 
vjetor të buxhetit i përmbushin obligimet e tyre. 
 

Neni 26 
 
1. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural formon komisionin për 

mbikëqyrjen dhe koordinimin e punëve të shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe 
zhvillim rural.  

2. Përbërja, puna dhe autorizimet e komisionit nga paragrafi 1. i këtij neni, 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

 
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-74  
5 shkurt 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-006-2012, datë 01.03.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 04 / 19 MARS 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 BLEGTORINË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është mbrojtja, përmirësimi dhe ruajtja e cilësive të burimeve 

gjenetike tё kafshёve me synim tё nxitjes sё fermerëve për shtimin e prodhimeve 
blegtorale, përmirësimin e cilësisë së prodhimeve blegtorale dhe ruajtjen e 
ndryshueshmërisë gjenetike të kafshëve.  

2. Me kёtë ligj përcaktohen kushtet dhe praktikat blegtorale, për një mbarështim të 
mirë të kafshëve në fermë, metodat dhe teknologjitë e mbarështimit të kafshëve, 
kushtet për hartimin dhe miratimin e programeve racore, ndryshimet dhe ruajtja e 
cilësive të kafshëve, ruajtja e ndryshueshmërisë gjenetike dhe racat autoktone, 
shërbimet shkencore dhe profesionale në blegtori, banka gjenetike për kafshët, 
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ndërmarrjet e mbarështuesve të kafshëve, tregu dhe tregtimi i materialeve racore, 
inspektimi dhe fondet e nevojshme për këtë qëllim.  

 
Neni 2 

Fusha e veprimit 
 
1. Ky ligj zbatohet me qëllim tё përcaktimit tё bazës ligjore për mbarështimin e 

gjedheve, derrave, dhenve, dhive, njëthundrakëve, lepujve dhe shpezëve - nё vijim 
si kafshë të fermës, i cili do tё siguroj:  
1.1. mbarështimin, përmirësimin e prodhimtarisё sё kafshëve, tregtimit tё 

kafshëve të racave tё pastërta dhe materialin gjenetik;  
1.2. ruajtjen e biodiversitetit të kafshëve të fermave dhe bankave të gjeneve të 

kafshëve të fermave;  
1.3. marrëdhëniet ndërmjet prodhuesve të bagëtive dhe industrisë së përpunimit 

të prodhimeve blegtorale në bazë të klasifikimit të standardizuar dhe 
sistemeve të kategorizimit për çmimin e prodhimeve blegtorale.  

2. Objektivat sipas këtij ligji në veçanti janё:  
2.1. përmirësimi dhe ruajtja e karakteristikave të bagëtive duke marrë parasysh 

vitalitetin e tyre;  
2.2. ruajtjen e biodiversitetit gjenetik dhe racave autoktone;  
2.3. prodhim i mjaftueshëm dhe cilёsor i prodhimeve blegtorale;  
2.4. praktikat e ekonomisë së qëndrueshme blegtorale;  
2.5. sigurimi i biodiversitetit në ekonominë blegtorale;  
2.6. parandalimin e bashkëgjaksisё nё mbarështim tё kafshёve;  
2.7. implementimin e standardeve mjedisore dhe hapësirёs në ekonominë blegtorale;  
2.8. realizimin e të drejtave dhe përgjegjësive të mbarёshtuesve dhe ndërmarrjet 

blegtorale;  
2.9. implementimin e hulumtimit nё blegtori;  
2.10. përdorimin e rezultateve të punës profesionale, hulumtuese dhe shërbimeve 

këshillimore nё blegtori.  
2.11. aplikimin e sistemeve të informacionit në fushën e blegtorisё;  
2.12. rregullimin e tregtisë me material racor dhe prodhime blegtorale.  
2.13. ngritjen e përfitimit dhe konkurrencёs.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura nё kёtё ligj kanё kёtё kuptim: 

1.1. Raca autoktone - racat e kafshëve të fermës, me origjinë në territorin e 
Republikës së Kosovёs; 

1.2. Bioteknologjitë shtazore - të gjitha metodat bioteknologjike dhe/ose 
procedurat e lejuara në mbarështimin e kafshëve të fermës;  

1.3. Provat biologjike - provat, që përcaktojnë frekuencën e gjeneve specifike, 
në përputhje me rregulloret dhe programet racore;  

1.4. Biodiversiteti në kafshët e fermës - llojllojshmëria në të gjitha format e 
saj, i përbërë nga diversiteti gjenetik i specieve, që u përket kafshëve të 
fermës;  
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1.5. Kafshët e fermës - kafshët, që rriten nën mbrojtjen dhe kujdesin e njeriut, 
për t’u përdorur prej tij;  

1.6. Standardet etologjike - kërkesat minimale, që lejojnë sjelljen karakteristike 
të specieve dhe mirëqenien e kafshëve të fermës;  

1.7. Përmirësimi gjenetik - ndryshimi i një popullate, si rezultat i përmirësimit 
të tipareve të trashëgueshme të kafshëve të fermës; 

1.8. Vlera gjenetike e një kafshe - vlera e shprehur e gjenotipit të vetë kafshës;  
1.9. Rezervë gjenetike - numri minimal i kafshëve të të dyja gjinive, doza e 

spermës, vezët dhe embrionet, që mbahen në ruajtje për qëllime të programit 
racor, për të siguruar ndryshueshmërinë e vazhdueshme gjenetike për çdo 
racë të veçantë dhe riprodhimin e kafshëve të fermës në rrethana të veçanta;  

1.10. Variabiliteti gjenetik – ndryshueshmëria e tërësisë së gjeneve;  
1.11. Bankë gjenetike - mjedisi ku ruhet dhe mbahet nën kontroll materiali racor 

për tё ruajtur biodiversitetin e kafshëve tё fermës;  
1.12. Testi gjenetik - përcaktimi i pranisë së një gjeni të caktuar të kafsha;  
1.13. Njësia blegtorale - njësia e përshkruar e krahasimit ndërmjet specieve dhe 

kategorive të kafshëve të fermave;  
1.14. Heterozis - shtim i pjellorisë, rritjes, vitalitetit dhe cilësive të tjera të 

pasardhësve nga prindër gjenetikisht të ndryshëm;  
1.15. Regjistri i fermës - një dokument i përcaktuar, që përmban informacionin 

për kafshët e fermës blegtorale;  
1.16. Fermer - personi fizik ose juridik, që ka në pronësi dhe/ose kujdeset për 

kafshët e fermës;  
1.17. Kryqëzimi i kafshëve të fermës - çiftëzimi i kafshëve gjenetikisht të ndryshme;  
1.18. Spermë e përzier - sperma e bashkuar e dy ose më shumë riprodhuesve 

meshkuj të të njëjtit lloj;  
1.19. Qendër e prodhimit të spermës - njësia e miratuar për prodhimin e 

spermës, e cila mban dhe/ose shfrytëzon riprodhues për vjeljen, përpunimin, 
ruajtjen dhe shpërndarjen e spermës;  

1.20. Bashkëgjakësia - është çiftëzimi i kafshëve të një gjaku, që kanë një 
paraardhës të përbashkët, të njohur;  

1.21. Riprodhues - kafshë i vlerësuar, i seleksionuar dhe i provuar, që plotëson të 
gjitha kushtet e një programi racor të miratuar;  

1.22. Vlerë racore - pjesa e vlerës gjenetike të kafshës, e cila u kalon pasardhësve;  
1.23. Material racor - një kafshë race, sperma, qelizat ve, embrionet dhe vezët e 

shpendëve për çelje;  
1.24. Provë krahasuese - procedura e zgjedhur për matjen dhe krahasimin e 

tipareve ndërmjet racave, linjave ose kryqëzimeve brenda të njëjtit lloj të 
kafshëve të fermës, si dhe ushqimeve ose shtojcave ushqimore dhe pajisjeve;  

1.25. Tregtim – shitja ose çdo transferim i pronësisë mbi kafshën, materialeve 
racore, produkteve të tyre dhe lëndëve të para të një person i tretë;  

1.26. Popullacioni - grup kafshësh të fermës, që janë përfshirë në të njëjtin 
program racor;  

1.27. Mbarështimi - mbajtja dhe kujdesi për kafshët e fermës;  
1.28. Mbarështues - personi fizik ose juridik, i cili merret me mbarështimin e 

kafshëve të fermës dhe, zakonisht, është pronari i tyre;  
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1.29. Programi racor - metodat dhe masat e mbarështimit tё llojeve apo racave 
specifike të kafshëve;  

1.30. Libri Amёz - baza e të dhënave, informacioni elektronik ose dokumente të 
shkruara, që përmbajnë të dhënat ose listën e kafshëve të racës, të cilat 
përmbushin kërkesat e përcaktuara në programin racor dhe që janë 
seleksionuar si riprodhues;  

1.31. Programi i seleksionimit - metoda e testimit, seleksionimit dhe plani i 
përdorimit të kafshëve të vlerësuara, të seleksionuara dhe të njohura me 
qëllim të arritjes së objektivave të programit racor;  

1.32. Prova në kafshët e fermës - praktika e matjes së tipareve dalluese të 
kafshëve të fermës;  

1.33. Stacion prove - njësia e miratuar, ku kryhen prova krahasuese të tipareve 
dalluese të kafshëve të fermës për përzgjedhjen e riprodhuesve;  

1.34. Import - çdo hyrje e materialit racor në pikat e kalimit kufitar doganor të 
Republikës së Kosovës, me përjashtim të hyrjeve për shkak të transitit dhe 
importeve të përkohshme për konkurse dhe panaire;  

1.35. Standardet zoohigjienike - kushtet minimale zoohigjienike për mbajtjen e 
kafshëve të fermës;  

1.36. Prodhimet me origjinë shtazore - qumështi, mishi, vezët, leshi dhe 
prodhime të tjera me origjinë nga kafshët e fermës;  

1.37. Racë - nënspecie e kafshëve të fermës, fenotipike ose gjeografike, e 
karakterizuar nga një frekuencë gjenetike, e cila i dallon këto kafshë nga 
kafshët e tjera të të njëjtit lloj;  

1.38. Linjë - grupi i kafshëve të fermës, të cilat kanë një tipar ose disa tipare të 
përbashkëta, që i dallon ato nga kafshët e tjera të së njëjtës racë;  

1.39. Fermë blegtorale me sistem të mbarështimit konvencional - ferma 
blegtorale, që lejon zbatimin e sistemeve të përshtatshme të mbarështimit, 
kujdesit, ushqimit dhe stimuluesve të prodhimit;  

1.40. Fermë blegtorale me sistem të mbarështimit organik të kafshëve të 
fermës - ferma blegtorale, e cila praktikon mbarështimin e kafshëve, sipas 
metodave dhe procedurave natyrore të përcaktuara në Ligjin për Bujqësi 
Organike Nr.04/L-085;  

1.41. Qendrat për ruajtjen e spermës - ndërmarrje të aprovuara të vendosura në 
Republikën e Kosovës dhe/apo nё një vend tё tretë, ku sperma ruhet pёr 
përdorim nё mbarsim artificial;  

1.42. Regjistri i kafshëve hibride – Libri amёz pёr riprodhuesit e derrave hibrid.  
1.43. Blegtoria – veprimtari e prodhimtarisë bujqësore e cila bazohet në 

mbarështimin e kafshëve shtëpiake për shfrytëzim ekonomik, prodhimin e 
ushqimit dhe nënprodukteve duke marrë parasysh vetitë biologjike të 
kafshëve dhe kërkesat etologjike të tyre.  

1.44. Jashtëqitjet e kafshëve - bajga dhe urinë tё cilat përdoren si pleh apo pleh i 
lëngshëm dhe amorf.  

1.45. Riprodhimi i kafshëve - proces biologjik i shumimit seksual gjatë të cilit 
individët e gjinive të ndryshme të llojit të njëjtë krijojnë pasardhës me 
veçori të kombinuara gjenetike të prindërve të tyre.  

1.46. Ministria – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  
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KREU II 
RRITJA E KAFSHËVE TË FERMAVE 

 
Neni 4 

Udhëzimet dhe implementimi i rritjes 
 
1. Rritja e kafshëve do të praktikohet me pikë vështrimin që të arrihet qëllimi dhe 

objektivat e ekonomisë blegtorale sipas nenit 2, tё kёtij ligji, duke ruajtur pjellorinë 
e tokës bujqësore dhe natyrën, dhe duke siguruar përmirësime të vazhdueshme në 
cilësinë e jetës njerëzore.  

2. Mbajtësit dhe rritësit e kafshëve do të praktikojnë rritje të kafshëve sipas 
rregulloreve.  

3. Sa herë që interesi publik kërkon që një ndërmarrje bujqësore të zhvendoset nga 
një lokacion në një lokacion të ri, autoriteti propozues do të sigurojë mjete për një 
masë të tillë. 

 
Neni 5 

Planifikimi i hapësirës për mbarështim 
 
1. Planifikimi i hapësirës duhet të sigurojë mundësi për mbarështimin e kafshëve, në 

përputhje me qëllimin e mbajtjes së tyre.  
2. Kushtet dhe procedurat pёr planifikimin e hapësirës për qëllime të mbarështimit tё 

kafshëve do të rregullohen me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 6 
Mbarёshtimi në zonat e mbrojtura 

 
1. Sa herë që një zonë me tokë bujqësore e destinuar për ekonomi blegtorale mbrohet 

nga një rregullore e posaçme, do të merret opinioni i Ministrit para mbrojtjes së 
cekur.  

2. Sa herë që një rregullore që e mbron një zonë të caktuar ndërhyn me fushëveprimin 
apo me kushtet e rritjes, rritësit të kafshëve i takon një kompensim sipas 
rregulloreve që e administrojnë ruajtjen e natyrës, përmes të cilit humbja apo 
zvogëlimi i fitimeve nga patundshmëria gjithashtu do të përfshijë humbjen apo 
zvogëlimin e fitimeve nga rritja.  

 
Neni 7 

Metodat e mbarështimit të kafshëve 
 
1. Sipas metodave të mbarështimit të kafshëve, fermat blegtorale klasifikohen në:  

1.1. ferma blegtorale me sistem të mbarështimit konvencional;  
1.2. ferma blegtorale me sistem të mbarështimit organik.  

2. Në bazë të metodës së mbarështimit, fermat blegtorale përfshihen në regjistrin e 
prodhuesve dhe të përpunuesve të prodhimeve blegtorale me emërtimet:  
2.1. ferma blegtorale të bujqësisë konvencionale;  
2.2. ferma blegtorale të bujqësisë organike.  
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3. Regjistri i fermave blegtorale tё bujqësisë organike mbahet nga ndërmarrjet e 
përcaktuara me Ligjin Nr.04/L-085 pёr Bujqësi Organike, Gazeta Zyrtare e 
Republikёs sё Kosovёs Nr.28/ 16 tetor 2012.  

4. Kriteret e klasifikimit dhe të regjistrimit të fermave blegtorale, sipas metodës së 
mbarështimit konvencional, përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri.  

 
Neni 8 

Njësia blegtorale 
 
1. Për qëllime statistikore, subvencionet shtetërore, kalkulimin e kërkesave 

ushqimore dhe densitetin për hektar, përdoret njësia blegtorale.  
2. Vlera e një njësie blegtorale dhe koeficienti për llogaritjen e njësisë blegtorale të 

një specieje të vetme apo të kategorive të kafshëve të fermave do të përcaktohet me 
akt nёnligjor nga Ministri.  

 
KREU III 

INFRASTRUKTURA DHE PAJISJET BUJQËSORE 
 

Neni 9 
Infrastruktura bujqësore 

 
Rritja e kafshëve kërkon infrastrukturë të përshtatshme bujqësore si rrethoja, qasje në 
tokën bujqësore, objekte dhe infrastrukturё blegtorale siç janë: shtigjet dhe rrugët, 
ndërtesa të fermës nëpër fusha, në kullota malore dhe ngjashëm. Sipas këtij ligji dhe 
rregulloreve tjera, një mbarështues i kafshëve mund të ndërtojë dhe të përdorë 
infrastrukturë të nevojshme bujqësore. 
 

Neni 10 
Madhësia e fermave 

 
1. Sipas madhësisë, fermat ndahen në:  

1.1. ferma të vogla blegtorale, që mbarështojnë më pak së pesë (5) njësi 
blegtorale në baza ditore;  

1.2. ferma të mesme blegtorale, që mbarështojnë nga gjashtë (6) deri në njëzet 
(20) njësi blegtorale në baza ditore;  

1.3. ferma të mëdha blegtorale, që mbarështojnë mbi njëzet (20) njësi blegtorale 
të kafshëve të fermës në baza ditore.  

 
Neni 11 

Pajisjet pёr mbarështimin e kafshëve 
 
1. Për sigurimin e një mbarështimi të mirë të kafshëve dhe të cilësisë së prodhimeve 

blegtorale përdoren pajisje të përshtatshme, sipas standardeve zoohigjienike dhe 
etologjike për strehimin, ushqimin, rezervën ujore, pastrimin dhe kujdesin, pajisje 
për rregullimin e kushteve mjedisore, lirinë e lëvizjes, pirjen e ujit, dhënien e 
ushqimeve dhe transportin e jashtëqitjeve të kafshëve.  



 
Ligji Nr. 04/L-191 për blegtorinë 

 1275 

2. Pajisjet e mbarështimit të kafshëve janë:  
2.1. vendqëndrime të përshtatshme, bokse, pajisje për lidhjen e kafshëve, kafaze, 

dysheme stallash, pajisje për pirjen e ujit;  
2.2. pajisjet e përshtatshme për ndriçimin, ventilimin dhe pajisje për mjelje.  

3. Kërkesat e hollësishme teknike për pajisjet për mbarështimin e kafshëve dhe për 
kontrollin e tyre përcaktohen me akt nёnligjor nga Ministria.  

 
Neni 12 

Jashtëqitjet e kafshëve dhe plehërimi 
 
1. Jashtëqitjet e kafshëve përfshijnë bajgë dhe urinë tё cilat përdoren si pleh apo pleh 

i lëngshëm dhe amorf.  
2. Jashtëqitjet e kafshëve dhe komposti do të përdoren për plehërimin e tokës 

bujqësore sipas rregulloreve në një mënyrë që siguron furnizim me lëndë ushqyese 
për bimë si dhe mbrojtje të pjellorisë së tokës. Në një rast të tillë, jashtëqitjet e 
kafshëve dhe komposti nuk do të konsiderohen mbeturina.  

3. Jashtëqitjet e kafshëve që nuk përdoren për plehërim sipas paragrafit 2. tё kёtij 
neni, do të trajtohen sipas rregulloreve për menaxhimin e mbeturinave.  

 
Neni 13 

Objektet për jashtëqitje të kafshëve 
 
1. Jashtëqitjet e kafshëve do të menaxhohen në atë mënyrë që nuk rrezikohet shëndeti 

njerëzor dhe shtazor, mjedisi, cilësia e ushqimit dhe e prodhimeve.  
2. Vend grumbullimet për jashtëqitjet e kafshëve, kompostet e ngurta e të lëngshme 

organike, pellgjet e urinës, depozitat e sendimenteve dhe pajisjet për përpunimin 
dhe trajtimin e jashtëqitjeve të kafshëve duhet të plotësojnë kërkesat e përshkruara 
teknike dhe teknologjike.  

3. Kushtet më të detajuara teknike dhe teknologjike për objekte dhe pajisje sipas 
paragrafit 2. tё kёtij neni, si dhe menaxhimi i jashtëqitjeve të kafshëve sipas këtij 
neni do të pёrcaktohen me akt nёnligjor nga Ministria.  

 
KREU IV 

AUTORITETET DHE NDËRMARRJET KOMPETENTE 
PËR EKONOMI BLEGTORALE 

 
Neni 14 

Autoriteti kompetent 
 
1. Autoriteti kompetent për ekonominë blegtorale do të jetë Ministria. 
2. Ministria do të ushtrojë detyra administrative dhe të tjera sipas këtij ligji si vijon:  

2.1. do të zhvillojë procedura për aprovimin e ndërmarrjeve për ekonomi 
blegtorale sipas këtij ligji;  

2.2. do të ushtrojë mbikëqyrje profesionale;  
2.3. do të vendosë kushte për aprovimin e ndërmarrjeve për ekonomi blegtorale 

sipas këtij ligji;  
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2.4. do t’i publikojë ndërmarrjet e aprovuara për ekonomi blegtorale sipas këtij 
ligji; 

2.5. do të vendosë mbi ankesat kundër vendimeve nga njësitë administrative;  
2.6. do të sigurojë lidhje dhe qasje në bazën e të dhënave sipas këtij ligji dhe 

sipas rregulloreve të aplikueshme;  
2.7. do të mirëmbajë bazën e të dhënave sipas këtij ligji;  
2.8. do të ushtrojë detyra në fushën e shërbimit këshillues bujqësor;  
2.9. do të ushtrojë detyra tjera në vijim dhe të nxjerr akte nënligjore për 

implementimin e këtij ligji.  
3. Nëse, për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së luftës, ose për 

shkak të fatkeqësive natyrore apo të tjera, ruajtja e materialit racor që ёshtё i 
nevojshëm për të siguruar kërkesat minimale për riprodhim të kafshëve të fermave 
të rrezikuara, apo nëse rrezikohet në një masë të madhe biodiversiteti i kafshëve të 
fermave në Republikën e Kosovës, Ministria mund t’iu caktojë detyra të veçanta 
profesionale ndërmarrjeve mbarёshtuese dhe mbarёshtuesve.  

 
Neni 15 

Ndërmarrjet blegtorale 
 
1. Ndërmarrjet blegtorale sipas këtij ligji do të jenë si në vijim:  

1.1. ndërmarrjet e mbarёshtuesve;  
1.2. ndërmarrjet e specializuara.  

2. Ndërmarrjet blegtorale mund t’u bashkohen shoqatave dhe formave tjera të 
organizimit sipas legjislacionit nё fuqi.  

 
Neni 16 

Publikimi i ndërmarrjeve blegtorale në Faqen Zyrtare 
 
1. Ministria do të publikojë një listë të ndërmarrjeve blegtorale në Faqen Zyrtare të 

Ministrisë njëherë në vit, duke cekur emrin dhe selinë, numrin dhe datën e 
vendimit, fushën dhe territorin e veprimtarisë, si dhe periudhën e vlefshmërisë së 
aprovimit.  

2. Ministria do të publikojë heqjen e aprovimit të ndërmarrjeve blegtorale nё Faqen 
Zyrtare tё Ministrisë.  

 
Neni 17 

Ndërmarrjet mbarёshtuese 
 
Ndërmarrjet mbarёshtuese janë ndërmarrje që i plotësojnë kushtet e përshkruara sipas 
këtij ligji dhe implementojnë programet e mbarёshtimit. 
 

Neni 18 
Aprovimi i ndërmarrjeve mbarështuese 

 
1. Ministri me vendim aprovon ndërmarrjet mbarështuese në bazë të aplikacionit të 

tyre, me kusht që ndërmarrjet t’i plotëson kushtet e përcaktuara.  
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2. Para se të merret vendimi mbi një aplikacion për aprovim, Këshilli blegtoral do të 
ofrojë një vlerësim profesional për programin e mbarështimit.  

3. Kushtet që përcaktohen në paragrafin 1. të këtij neni për llojet e caktuara të 
kafshëve të fermave do të vendosen nga Ministria.  

 
Neni 19 

Aplikacioni për aprovimin e ndërmarrjeve mbarështuese 
 
1. Aplikacioni për aprovimin e ndërmarrjeve mbarështuese sipas nenit 17 të këtij ligji 

duhet të përmbajë: 
1.1. emrin, selinë dhe statusin e ndërmarrjes mbarёshtuese;  
1.2. fushën dhe territorin e veprimit;  
1.3. emrin dhe adresën personale të përfaqësuesit ligjor të ndërmarrjeve 

mbarështuese;  
1.4. emrin dhe adresën personale të personit përgjegjës për punën profesionale 

në implementimin e programit mbarështues;  
1.5. objektiven e mbarёshtimit;  
1.6. programin e mbarёshtimit;  
1.7. të dhëna mbi emrat dhe adresat e mbarёshtuesve të cilët janë anëtarë të 

ndërmarrjes së mbarёshtimit apo të cilët bashkëpunojnë me të njëjtën, si dhe 
të dhëna mbi numrin e kafshëve të fermave të përfshira në programin e 
mbarështimit.  

 
Neni 20 

Refuzimi i aplikacionit 
 
1. Ministri refuzon një aplikacion për miratim të një ndërmarrje mbarёshtuese nëse 

ajo nuk i plotëson kushtet e përshkruara.  
2. Ministri mund të refuzojë një aplikacion për miratim të një ndërmarrje 

mbarёshtuese nëse ndërmarrja, përmes programit të saj të mbarёshtimit, nuk 
siguron ruajtjen e një race specifike apo nëse veprimtaria e një ndërmarrje të 
aprovuar pengon implementimin e programit të mbarёshtimit të një ndërmarrje që 
tashmë është aprovuar për një racë specifike.  

 
Neni 21 

Ndërprerja e lejes sё miratuar 
 
1. Leja do të ndërpritet në bazë të një vendimi të lëshuar nga Ministri nëse:  

1.1. ndërmarrja nuk i plotëson kushtet e përshkruara;  
1.2. nuk arrin të sigurojë implementimin e programit të certifikuar të 

mbarёshtimit;  
1.3. nëse afati kohor për të cilin është lëshuar vendimi përfundon dhe pas të cilit 

nuk është lëshuar vendim i ri.  
2. Para lëshimit të vendimit në bazë të nёn-paragrafit 1.1. dhe 1.2. tё paragrafit 1. të 

kёtij neni, Ministria do t’i përcaktoj ndërmarrjes së miratuar të mbarёshtimit një 
afat të përshtatshëm kohor për eliminimin e mangësive ose parregullsive të 
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paraqitura. Nëse ndërmarrja e mbarështuesve nuk arrin t’i evitoj mangësitë dhe 
parregullsitë e paraqitura brenda një afati të caktuar kohor, Ministria do të lëshojë 
një vendim mbi ndërprerjen e lejes.  

 
Neni 22 

Parimi i mosdiskriminimit 
 
1. Një ndërmarrje e miratuar e mbarёshtuesve do të përcjellë parimin e 

mosdiskriminimit duke:  
1.1. futur secilën kafshë të fermave të pranueshme nё regjistër në librin amzë me 

kërkesë të një anëtari të ndërmarrjes mbarёshtuese, ose mbajtës i kafshëve;  
1.2. duke i lejuar çdo mbarёshtuesi, i cili mbarёshton kafshë të fermave në 

fushëveprimin dhe territorin e ndërmarrjes së mbarёshtuesve dhe i cili është 
i gatshëm të bashkëpunojë në implementimin e programit të mbarёshtimit 
sipas rregullave të veprimit të ndërmarrjes së mbarёshtuesve, që të bëhet 
anëtar i së cilës ndërmarrje dhe të bashkëpunojë me të njëjtën në 
implementimin e programit të mbarёshtimit.  

 
Neni 23 

Ndërmarrjet e specializuara 
 
1. Ndërmarrjet e specializuara përfaqësohen nga persona fizikë apo juridikë të cilët i 

plotësojnë kushtet e përshkruara me kёtё ligj sa i përket objekteve, tё cilat do të 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

2. Ndërmarrjet të cilat mund të aprovohen sipas procedurës së përshkruar do të jenë:  
2.1. qendra të mbarsimit;  
2.2. stacionet e testimit;  
2.3. ndërmarrja për grumbullimin, ruajtjen dhe transplantimin e embrioneve;  

3. Kushtet më të detajuara për aprovimin e ndërmarrjeve do të vendosen me akt 
nёnligjor nga Ministria. 

 
Neni 24 

Ndërprerja e aprovimit 
 
1. Aprovimi do të ndërpritet në bazë të një vendimi të lëshuar nga Ministri nëse:  

1.1. ndërmarrja e specializuar nuk i plotëson kushtet e përshkruara;  
1.2. për shkak të mangësive dhe parregullsive të shfaqura në punë, ndërmarrja e 

specializuar nuk arrin të sigurojë implementimin e aktiviteteve për të cilat 
është njohur;  

1.3. afati kohor për të cilin është nxjerr vendimi për aprovim përfundon dhe pas 
të cilit nuk është lëshuar aprovimi i ri.  

2. Para lëshimit të vendimit sipas paragrafit 1. tё kёtij neni, Ministria do t’i japë 
ndërmarrjes së specializuar një afat të përshtatshëm kohor për eliminimin e 
mangësive ose parregullsive të shfaqura. Nëse ndërmarrja e specializuar nuk arrin 
t’i eliminojë mangësitë dhe parregullsitë e shfaqura brenda një afati të caktuar 
kohor, Ministri do të lëshojë një vendim mbi ndërprerjen e aprovimit.  
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Neni 25 
Qendra e mbarsimit 

 
1. Qendra e mbarsimit është ndërmarrje e cila i plotëson kushtet e përshkruara nё 

vijim:  
1.1. ka objekte të duhura, staf dhe pajisje në dispozicion;  
1.2. mban numër të nevojshëm të meshkujve për mbledhjen dhe tregtinë e 

spermës për të kënaqur një apo disa programe të certifikuara të rritjes;  
1.3. ka hyrë në regjistrin e qendrave të mbarsimit sipas rregulloreve që e 

administrojnë praktikat e veterinarisë.  
2. Sipas programit pёr përmirësim racor, qendra e mbarsimit do të implementojë 

masa mbarёshtuese, sidomos ato në lidhje me:  
2.1. skemat e mbarështimit;  
2.2. programin e mbarsimit;  
2.3. testimi i fertilitetit tё krerëve meshkuj;  
2.4. parandalimin e bashkёgjakësisё;  
2.5. biodiversiteti në blegtori;  
2.6. përdorimin e heterozisit;  
2.7. ndryshueshmëri gjenetike.  

3. Qendra e mbarsimit do të mirëmbajë dokumentacionin e përshkruar në lidhje me 
krerët meshkuj, grumbullimin e spermës, si dhe regjistrat në lidhje me tregtinë e 
spermës nga prodhimi i vet si dhe nga qendrat tjera të mbarsjes dhe do t’i raportojë 
Ministrisë në baza vjetore.  

4. Personat fizik dhe juridikë të cilët përdorin spermë nga një qendër e mbarsimit do 
t’i komunikojnë asaj qendre të dhënat e përshkruara në lidhje me përdorimin e 
spermës ndaras nga çdo mbarsim individual.  

5. Në bazë të të dhënave të fituara sipas paragrafit 4., tё kёtij neni, një qendër e 
mbarsimit do të monitorojë dhe analizojë punën dhe efikasitetin e individëve që e 
implementojnë mbarsimin. Efikasiteti i punës, do të vendoset në bazë të 
rezultateve të arritura nga një individ i cili implementon mbarsimin duke e 
krahasuar me rezultatet mesatare të arritura në mbarsim nga racat individuale të 
kafshëve të fermave në Republikën e Kosovës. Me rezultatet e vendosura do tё 
njoftohet Ministria. 

 
Neni 26 

Procedurat e aprovimit për qendra të mbarsimit 
 
1. Para së ta fillojë veprimtarinë, qendra e mbarsjes do të plotësojë kushtet sipas 

paragrafit 1 tё nenit 27 tё këtij ligji, të pёrcaktuar nga Ministria me vendim nё bazё 
tё njё aplikacioni tё duhur. Vendimi mbi aprovim do tё specifikojё fushёn e 
veprimtarisё, ndёrsa vendimi mbi njё qendёr tё njohur tё mbarsjes gjithashtu do tё 
specifikojё territorin e veprimtarisё. Vendimi do tё lёshohet pёr periudhёn prej 
pesё (5) vitesh.  

2. Kushtet më të detajuara sa i përket meshkujve riprodhues, objekteve, stafit, dhe 
pajisjeve, në lidhje me përmbajtjen dhe mirëmbajtjen e regjistrit do tё përcaktohen 
me akt nёnligjor tё nxjerr nga Ministria.  
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Neni 27 
Qendra e testimit 

 
1. Qendra e testimit do të ushtrojë regjistrim të performancës së kafshëve të fermës 

për nevojat e programeve të rritjes dhe për teste të tjera sipas këtij ligji. Detyrat e 
qendrës së testimit do të ushtrohen nga personi fizik dhe juridik i cili i plotëson 
kushtet e përshkruara sa i përket objekteve, pajisjeve dhe stafit. Plotësimi i 
kushteve do të përcaktohet nga Ministria përmes vendimit mbi aprovimin e 
qendrës së testimit. Vendimi lëshohet për periudhën prej pesë (5) vitesh.  

2. Procedurat dhe metodat e testimit të specieve individuale të kafshëve të fermave si 
dhe testet krahasuese do të kryhen sipas programeve të rritjes në një mënyrë 
specifike dhe do të sigurojnë krahasueshmëri ndërkombëtare.  

3. Procesimi i të dhënave të nxjerra nga masat dhe testimet, llogaritjet dhe publikimi i 
rezultateve do të kryhen nga qendra e aprovuar i testimit apo ndërmarrje tjetër e 
ekonomisë blegtorale sipas programit të rritjes.  

4. Ministria vendosë kushtet për njohjen e qendrave të testimit si dhe për procedurat 
dhe metodat e testimit.  

 
KREU V 

BAZA E TË DHËNAVE NË BLEGTORI 
 

Neni 28 
Bazat e të dhënave blegtorale 

 
1. Ministria, mbarështuesit e kafshëve dhe ndërmarrjet blegtorale sipas këtij ligji do 

të mirëmbajnë regjistra dhe bazën e të dhënave, që do të lidhen me sistemin 
informatik si dhe me sistemet ndërkombëtare informatike në fushën e blegtorisë.  

2. Ministria do të sigurojë lidhjen dhe qasjen në baza tjera të të dhënave në bujqësi në 
lidhje me bazat e të dhënave në blegtori.  

3. Mirëmbajta e bazës sё tё dhënave nё blegtori financohet nga buxheti i Ministrisë.  
4. Metoda e grumbullimit të të dhënave, përdorimi i të dhënave dhe kushtet tjera të 

operimit me sistemet informatike, si dhe përmbajtja dhe rregullat më të detajuara 
për mirëmbajtjen e regjistrave, shënimeve, dhe bazave tjera të të dhënave do të 
vendosen nga Ministria.  

 
Neni 29 

Libri amëz 
 
1. Ndërmarrja e aprovuar e mbarёshtuesve do të mirëmbajë librin amёz për çdo lloj 

dhe racë e cila do të regjistroj çdo kafshë racore që i plotëson kushtet e 
përshkruara.  

2. Sipas pedigresë dhe karakteristikave të kafshëve të fermës, libri amëz ndahet në 
seksionin kryesor dhe atë plotësues.  

3. Kushtet më të detajuara për regjistrimin e kafshëve të fermës në librin amëz, forma 
dhe përmbajtja e librit amёz do të rregullohet me akt nёnligjor nga Ministria.  
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Neni 30 
Regjistri i kafshëve hibride riprodhuese 

 
1. Ndërmarrja e aprovuar e mbarёshtuesve do të mirëmbajë një regjistër për hibridet e 

derrave, nё tё cilin regjistrohen kafshët riprodhuese që i plotësojnё kushtet e 
përshkruara.  

2. Kushtet më të detajuara për regjistrim të kafshëve të fermave në regjistër, forma 
dhe përmbajtja e regjistrit do të rregullohen me akt nёnligjor nga Ministria.  

 
KREU VI 

STANDARDET E CILËSISË NË PRODHIMIN BLEGTORAL 
 

Neni 31 
Standardet e cilësisë 

 
1. Metodat e mbarёshtimit të kafshëve, programet e mbarёshtimit dhe objektivat, 

transporti, therja e kafshëve të fermave si dhe përpunimi i produkteve shtazore me 
destinacion për konsumin njerëzor do të mundësojë cilësi më të mirë të mundshme 
dhe prodhim të sigurt ekologjik të prodhimeve shtazore. Veçoritё e kafshëve të 
fermёs për prodhim të sigurt dhe cilësor do të caktohen nga testet krahasuese.  

2. Ministria vendos rregulla në lidhje me standardet e cilësisë sa i përket klasifikimit 
dhe kategorizimit tё prodhimeve të kafshёve të shitura apo të trajtuara në mënyra 
tjera tek industria e përpunimit dhe në mënyrë specifike për:  
2.1. klasifikimin e qumështit, procedurën për mostra, frekuencën dhe llojin e 

analizës, metodat e analizës dhe përcaktimin apo akreditimin e laboratorit 
për analizimin e qumështit;  

2.2. klasifikimin e kafshёve për qëllime të therjes ose të therura, si dhe procedurën 
për klasifikimin dhe licencimin e personave për ta kryer klasifikimin;  

2.3. klasifikimin e vezëve, procedurën për klasifikim si dhe etiketimin e vezëve;  
2.4. klasifikimi i leshit, procedurën për klasifikim dhe licencim të personave për 

ta kryer klasifikimin;  
2.5. obligimin e industrisë pёrpunuese tё prodhimeve blegtorale qё tё informoi 

prodhuesit blegtoral dhe Ministrinë në lidhje me çmimet e produkteve në 
bazë të standardeve të cilësisë.  

 
Neni 32 

Palët me interes 
 
1. Palët me interes tё përfshirë në pёrcaktimin dhe implementimin e standardeve të 

cilësisë, klasifikimin dhe kategorizimin e prodhimeve të bagëtive janë Ministria, 
Institucionet shkencore, inspektorati pёrgjegjёs, laboratorët e akredituar, 
ndёrmarrjet tё cilat merren me përpunimin e prodhimeve si dhe personat e 
kualifikuar për ta kryer klasifikimin dhe kategorizimin.  

2. Certifikimi i personave që kryejnë aktivitete të cekura në paragrafin 1. tё këtij neni, 
bëhet nga Ministria me propozim të komisionit të themeluar për vlerësimin e 
aftësive të aplikantëve.  
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3. Kriteret dhe procedurat e certifikimit të personave sipas paragrafit 2. të këtij neni 
përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.  

 
KREU VII 

PROGRAMET RACORE, MODIFIKIMI DHE RUAJTJA E VEÇORIVE 
TË KAFSHËVE TË FERMËS 

 
Neni 33 

Programet racore 
 
1. Programet racore duhet të implementohen nga ndërmarrjet blegtorale sipas këtij 

ligji. Çdo lloj i kafshëve tё fermës apo çdo racë mund të jetë çështje e njërit apo 
disa programeve racore.  

2. Programi racor mund të aprovohet nëse i plotëson kushtet e mëposhtme:  
2.1. të jetë i përshtatshëm për promovimet blegtorale në pajtim me dispozitat e 

këtij ligji dhe në bazë të implementimit të tij, të arrihen synimet e programit 
racor dhe të garantohet kontrolli i performancës së veçorive tjera tё 
kafshëve;  

2.2. të ketë numër të mjaftueshëm të krerëve për zbatimin e programit;  
2.3. të garantohet implementimi i përshtatshëm, profesional, teknik dhe 

organizativ i programit;  
2.4. të këtё staf tё duhur tё kualifikuar dhe teknik;  
2.5. të pёrshkruhen metodat e zgjedhura për kontrollimin e origjinës së kafshëve 

riprodhuese;  
2.6. kafshët riprodhuese, të përfshira në program, të identifikohen në mënyrë që 

të sigurojnë identitetin e tyre;  
2.7. të pёrcillet me tёrё dokumentacionin e përshkruar për mbarёshtim;  
2.8. të sigurohet ruajtja e ndryshueshmërisë gjenetike dhe biodiversitetit në 

blegtori;  
2.9. të sigurohet implementimi i masave për parandalimin e ndërzimit të 

paplanifikuar;  
2.10. të sigurohen rezervat gjenetike;  
2.11. të sigurohet një sistem i brendshëm kontrolli mbi aktivitetet kyçe në 

implementimin e programit seleksionues dhe racor.  
3. Aplikacioni për aprovimin e programit pёr pёrmirësim racor duhet të dorëzohet në 

Ministri së bashku me aplikacionin për aprovimin e ndërmarrjes mbarështuese, tё 
pёrcaktuar nё nenin 19 të këtij ligji.  

4. Në bazë të vendimit qё pёrcaktohet nё nenin 18 të këtij ligji mbi aprovimin e 
ndërmarrjes mbarёshtuese, ministri duhet të aprovoj programin mbarёshtues për 
një periudhë pesë (5) vjeçare.  

5. Programi i aprovuar i mbarështimit duhet të përfundojë para mbarimit të afatit tё 
pёrcaktuar prej pesë (5) viteve në bazë të vendimit tё lëshuar nga Ministria në rast 
se: 
5.1. vërtetohen shkelje apo mungesë në implementimin e programit pёr 

pёrmirësim racor;  
5.2. në rast se ndërmarrjes mbarështuese i mbaron afati i aprovimit.  
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Neni 34 
Programi i seleksionimit 

 
1. Programi i seleksionimit duhet të pёrcaktoj metodën e testimit, vlerësimit dhe 

seleksionimit tё kafshëve, si dhe metodat e mbarështimit të kafshëve me një plan 
për arritjen e synimeve të programit seleksionues. Programi i seleksionimit duhet 
të jetë një element i detyrueshëm i programit të mbarёshtimit.  

2. Metodat për vlerësimin e vlerave riprodhuese dhe vlerësimi i kafshëve riprodhuese 
duhet të jetë element i detyrueshëm i programit të seleksionimit.  

3. Pas certifikimit të programit seleksionues, Ministria vendosë mbi modifikimet apo 
përdorimin e metodave të reja për vlerësimin e vlerave riprodhuese dhe vlerësimin 
e kafshëve riprodhuese, sipas propozimit tё Këshillit blegtoral.  

 
Neni 35 

Mbikëqyrja profesionale për implementimin e programit të aprovuar 
për mbarështim 

 
Mbikëqyrja profesionale pёr implementimin e programit të aprovuar pёr mbarështim 
mbikёqyret nga Ministria. Gjatë mbikëqyrjes profesionale, Ministria mund të kërkojë 
nga ndërmarrjet e miratuara të mbarёshtuesve çfarëdo sqarimi dhe të dhëna të 
nevojshme për përmbushjen e detyrave të saj dhe gëzon të drejtën për të inspektuar 
dokumentacionin dhe mjetet të ndërmarrjeve të mësipërme, duke i’u referuar programit 
të mbarështimit dhe mirëmbajtjes së librit amëz apo regjistrimit të kafshëve hibride. 
 

Neni 36 
Dokumentet zooteknike 

 
1. Dokumentet zooteknike duhet të paraqesin dokumentet e përshkruara mbi 

materialet riprodhuese, të lëshuara nga një ndërmarrje blegtorale prej fushës dhe 
lëmisë së saj të veprimit sipas programit të aprovuar racor.  

2. Përmbajtja, forma dhe kushtet e lëshimit të dokumenteve zooteknike duhet të 
pёrcaktohet me akt nёnligjor tё nxjerr nga Ministria.  

 
Neni 37 

Kafshët riprodhuese 
 
1. Vetëm kafshët e fermës të cilat janë të afta për riprodhim tё cilat i përmbushin 

kushtet e përshkruara dhe kushtet nga programet e aprovuara racore, të cilat janë të 
destinuara për riprodhim, duhet tё definohen si kafshë riprodhuese.  

2. Kafshët riprodhuese duhet të identifikohen në mënyrë të veçantë, ato duhet të kenë 
një paraardhës të njohur të përfshirё në librin amëz dhe dokumentacioni i 
përshkruar i mbarështimit duhet të mbahet në të njëjtin libёr amzë. Ato duhet t’i 
plotësojnë kushtet e seleksionimit për qëllime tё mbarështimit në fazat e ndara të 
seleksionimit sipas programeve racore.  

3. Kushtet për pranimin e kafshëve për qëllimet seleksionuese pёrcaktohen me akt 
nënligjor nga Ministria.  
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Neni 38 

Gjenealogjia e kafshëve riprodhuese 
 
1. Gjenealogjia e kafshëve riprodhuese ose e materialit tjetër riprodhues duhet të ketë 

prejardhje të njohur. Gjenealogjia mund të jetë e plotë ose e pjesshme. Kafsha 
vlerësohet se ka gjenealogji të plotë nëse i njihen dy ose më shumë gjenerata të 
paraardhësve, të përshkruara në programin racor.  

2. Kafsha vlerësohet se ka gjenealogji të pjesshme nëse paraardhësit e saj nuk njihen 
plotësisht. Në një rast të tillë, në programin racor përcaktohet pjesa minimale e 
njohur e prejardhjes.  

3. Dispozitat nga paragrafët 1. dhe 2. tё kёtij neni nuk duhet të aplikohen për lepujt 
dhe shpendët.  

4. Kërkesat e hollësishme për prejardhjen e plotë ose të pjesshme, si dhe metodat e 
mënyrat e kontrollit përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 39 

Klasifikimi i kafshëve riprodhuese 
 
1. Për përfshirjen e kafshëve në librin amzor, për krahasimin e materialeve racore në 

treg dhe zbatimin e programeve racore, si dhe për qëllime të tjera mbarështimi, çdo 
riprodhues vlerësohet dhe klasifikohet me klasën përkatëse të cilësisë.  

2. Procedurat dhe metodat e klasifikimit në klasat e cilësisë përcaktohen nga 
programi racor.  

 
Neni 40 

Njohja e racave dhe linjave të reja të kafshëve të fermës 
 
1. Për t’i zhvilluar racat dhe linjat e reja të kafshëve të fermës në territorin e 

Republikës së Kosovës, duhet miratimi nga ana e Ministrisë me propozim tё 
Këshillit blegtoral dhe ndërmarrjes së mbarёshtuesve.  

2. Kushtet për njohjen e racave dhe linjave të reja të kafshëve tё fermës rregullohen 
me akt nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 41 

Kontrollimi krahasues i origjinës së racave dhe linjave të reja 
si dhe kafshëve racore tё importuara 

 
Kur në programet racore të aprovuara përfshihen raca, linja të reja dhe kafshë 
riprodhuese të importuara, ato duhet t’i nënshtrohen kontrolleve krahasuese të tipareve 
të veçanta, në përputhje me programin racor. 
 

Neni 42 
Riprodhuesit meshkuj 

 
1. Qendrat e mbarsimit mund t’i përdorin vetëm krerёt meshkuj të seleksionuar, 

përdorimi i të cilave është i lejuar në bazë të dokumenteve të lëshuara zooteknike.  
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2. Dispozita që pёrcaktohen nё paragrafin 1. tё këtij neni duhet të zbatohen gjithashtu 
nga ana e mbarёshtuesve, të përfshirë në riprodhimin e kafshëve.  

3. Përdorimi i krerëve meshkuj pёr riprodhim është i definuar në programin e 
aprovuar të mbarёshtimit. 

4. Programi i aprovuar i mbarёshtimit duhet tё sigurojë, në baza vjetore, numër të 
mjaftueshëm të meshkujve riprodhues ose numër të mjaftueshëm të dozave të 
spermës për përdorim. 

 
Neni 43 

Sperma e kafshëve 
 
1. Sperma e kafshëve mund të tregtohet dhe përdoret vetëm nëse plotësohen kushtet 

si nё vijim:  
1.1. të jetë grumbulluar në një qendër pёr mbarsim artificial dhe e ruajtur në 

qendra pёr mbarsim artificial apo në qendrat pёr ruajtje dhe tregtim.  
1.2. të jetë e vjelur nga meshkujt e seleksionuar;  
1.3. të jetë identifikuar në një mënyrë të posaçme dhe të jetë përfshirë dhe 

shoqëruar me dokumentacion mbarështues;  
1.4. t’i përmbush kushtet e përshkruara të cilësisë dhe sigurisë shëndetësore;  
1.5. tregtimi i spermës kryhet nga qendrat e licencuara për mbarsim artificial dhe 

qendrat pёr ruajtje dhe tregtim tё spermës; 
2. Për llojet e veçanta të kafshëve të fermës, përdorimi i spermës së përzier duhet të 

lejohet. Llojet e tilla të kafshëve të fermës dhe mënyra e përdorimit të spermës së 
përzier përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.  

3. Dispozitat qё pёrcaktohen nё paragrafin 1. dhe 2., të këtij neni nuk duhet të 
zbatohen tek lepujt dhe shpendët.  

4. Kushtet e detajuara sipas paragrafit 1. të këtij neni përcaktohen me akt nënligjor 
nga Ministria.  

 
Neni 44 

Qelizat vezë dhe embrionet 
 
1. Qelizat vezë dhe embrionet mund të përdoren vetëm nëse:  

1.1. janë grumbulluar dhe ruajtur në një mënyrë të veçantë nga ana e 
ndërmarrjes së licencuar për grumbullim, ruajtje dhe transplantim të 
embrioneve;  

1.2. rrjedhin nga kafshët riprodhuese që i përmbushin kushtet për grumbullimin 
e qelizave vezë dhe embrioneve në pajtim me programin racor;  

1.3. janë të identifikuara në mënyrë të rregullt, transplantohen në kafshën 
pranuese e cila duhet tё jetё e identifikuar sipas rregullave qё shoqërohen 
nga dokumentacioni i përshkruar i programit racor;  

1.4. i plotësojnë kërkesat e cilësisë dhe sigurisë shëndetësore;  
2. Kushtet e detajuara që përcaktohen në paragrafin 1. të këtij neni do tё përcaktohen 

me akt nёnligjor nga Ministria.  
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Neni 45 
Testet biologjike dhe gjenetike 

 
1. Testet biologjike dhe gjenetike duhet të zbatohen për përgatitjen e informacionit 

për t’i përkrahur vendimet e seleksionimit, ruajtjen e racave vendore, si edhe 
programet për ruajtjen e biodiversitetit të kafshëve të fermës. Testet gjenetike 
duhet të kryhen nëpërmjet studimit të parimeve të praktikës së mirë laboratorike në 
laboratorë të akredituar për të kryer aktivitete të tilla.  

2. Testet biologjike dhe gjenetike duhet të sigurojnë krahasueshmëri ndërkombëtare 
të metodave dhe rezultateve të marra.  

 
KREU VIII 

TRANSFERIMI I ARRITJEVE SELEKSIONUESE TEK POPULLACIONET 
 

Neni 46 
Përhapja e përmirësimit gjenetik 

1. Ministria, Këshilli blegtoral dhe ndërmarrjet e licencuara të mbarёshtuesve, mbi 
një bazë të rregullt, duhet të monitorojnë përhapjen e përmirësimit gjenetik tek 
popullacionet. 

2. Përhapja e përmirësimit gjenetik duhet të promovohet me anë të bashkëfinancimit 
të rritjes së riprodhuesve meshkuj të cilësisë së lartë, nëpërmjet programeve për 
shtimin gjenetik të popullacioneve, si dhe financimit dhe bashkëfinancimit të 
punëve që e përkrahin ruajtjen dhe shtimin e cilësisë gjenetike të kafshëve të 
fermës në Republikën e Kosovës. 

 
Neni 47 

Vlerësimi i vlerës gjenetike 
 
1. Vlerësimi i vlerave gjenetike të kafshëve të fermës duhet të bëhet sipas programit 

racor, i cili po ashtu duhet të specifikojë metodat dhe procedurat për caktimin e 
vlerës riprodhuese.  

2. Metodat për caktimin e vlerave gjenetike duhet të jenë të pranuara shkencërisht 
dhe në përputhje me metodat e vendosura zooteknike. Parashikimi i vlerës 
gjenetike bëhet për një nivel të caktuar të klasës së kafshëve, të përfshira në një 
program racor.  

3. Matjet dhe procedurat për caktimin e vlerave gjenetike duhet të jenë të 
krahasueshme me procedurat dhe metodat, të formuluara nga ndërmarrjet 
kompetente ndërkombëtare.  

4. Metodat dhe procedurat për matjen dhe caktimin e vlerës gjenetike përcaktohen me 
akt nёnligjor nga Ministria.  

 
Neni 48 

Vlerësimi dhe selektimi i kafshëve të racës 
 
1. Përdorimi i kafshëve të racës për riprodhim duhet të lejohet ashtu që kafshët e tilla 

kanë qenë të vlerësuara dhe të selektuara më parë si kafshë tё racës.  
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2. Kriteret për selektimin, vlerësimin dhe njohjen e kafshëve të racës rregullohen me 
akt nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 49 

Testet e veçorive prodhuese dhe vlerësimi i vlerës gjenetike 
 
1. Testet e veçorive prodhuese dhe caktimi i vlerës gjenetike të kafshëve të racës 

duhet të kryhen nga stacionet testuese nёn drejtimin e institucioneve tё 
specializuara.  

2. Testet e veçorive prodhuese dhe vlerësimi i vlerës gjenetike, të kryera në shtetet e 
tjera, pёr raca të caktuara, duhet të miratohen në Republikën e Kosovës, nëse 
rezultatet e testeve të tilla dhe vlerësimet kanë arritur së paku shkallën e njëjtë të 
saktësisë dhe janë reciprokisht të krahasueshme.  

 
Neni 50 

Riprodhimi i kafshëve të fermës 
 
1. Riprodhimi i kafshëve të fermës kryhet përmes mbarsimit artificial dhe natyral.  
2. Personi që kryen mbarsimin artificial ose drejton mbarsim natyral të kafshëve të 

fermës mban shënimet dhe dokumentacionin e përshkruar, në përputhje me 
programin racor dhe kёtij ligji.  

3. Kriteret për kryerje të riprodhimit të kafshëve të racës duhet të pёrcaktohen me akt 
nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 51 

Bashkëgjakësia e kafshëve 
 
1. Programi racor siguron riprodhimin nëpërmjet pranimit të koeficientit të lejueshëm 

të afërsisë së gjakut, për të parandaluar efektet negative të bashkëgjakësisë në 
vitalitet, rritje, aftësi për të mbijetuar, pjellori dhe tipare të tjera të kafshëve të 
fermës në gjeneratat pasardhëse. 

2. Afërsia e gjakut lejohet për qëllime shkencore. Në këtë rast institucioni kërkimor-
shkencor aplikon në ministri për marrjen e lejes, duke përshkruar me hollësi 
kërkimin shkencor dhe qëllimet e tij.  

3. Në raste të rrezikimit pёr zhdukje tё racave tё veçanta, bashkëgjakësia e kafshëve 
rregullohet me akt nёnligjor nga Ministria.  

 
Neni 52 

Riprodhimi i kafshëve të fermës në një pronë bujqësore 
 
Sipas këtij ligji, fermerit i lejohet riprodhimi i kafshëve tё pёrfshira nё regjistrin e 
fermës sё tij. 
 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1288 

Neni 53 
Aktivitetet e mbarsimit artificial 

 
1. Aktiviteti i mbarsimit artificial sipas kёtij neni duhet të kryhet nga një person fizik 

apo juridik i cili i plotëson këto kushte:  
1.1. ka hapësirë të duhur, staf dhe pajisje të disponueshme;  
1.2. siguron mbarsje jo më pak se treqind e gjashtëdhjetë (360) ditë në vit;  
1.3. ka tё nënshkruar një kontratë afatgjatë me një apo disa qendra të njohura të 

mbarsjes dhe qendrave pёr ruajtje dhe tregtim tё spermës.  
2. Gjatë veprimit të mbarsimit, mbarsuesi duhet të:  

2.1. përdorë spermën e cila i plotëson të gjitha kushtet që pёrcaktohen me nenin 
43 tё kёtij ligji dhe të implementojë tërësisht dispozitat e kontratës afatgjatë 
me qendrën e njohur të mbarsjes për një fushë specifike të veprimit;  

2.2. implementojë programin e mbarsimit sipas seleksionimit dhe programit 
racor;  

2.3. kompletojë, mbajë dhe të japë të gjithë dokumentacionin e përcaktuar të 
mbarështimit;  

2.4. arrijë rezultatet e përcaktuar minimale të mbarsimit;  
2.5. komunikojë dhe t’i përdorë të dhënat që mbahen në bazat e të dhënave të 

përcaktuara;  
2.6. implementojë mbarsimin me tarifën e çmimit të përcaktuar, sipas nenit 64 tё 

kёtij ligji;  
2.7. implementojë dispozitat e vendimit dhe marrëveshjen mbi implementimin e 

mbarsimit.  
3. Kriteret për implementimin e mbarsimit përcaktohen me akt nënligjor nga 

Ministria.  
 

Neni 54 
Zbatimi i mbarsimit 

 
1. Personat fizikë të cilët merren me implementimin e mbarsimit duhet të jenë të 

kualifikuar profesionalisht dhe duhet t’i plotësojnë kushtet e përcaktuara. Ata do të 
përfshihen në listën e mbarsuesve.  

2. Personat fizikë që i referohen paragrafit 1. tё këtij neni mund të jenë veterinerë 
sipas ligjit të veterinës, personat të punësuar ose ata që punojnë me mbarështuesin, 
apo personat që implementojnë detyra dhe veprime në fushën e riprodhimit të 
kafshëve të fermës apo detyra dhe veprime të tjera në fushën e mbarёshtimit të 
kafshëve, si dhe personat qё pёrcaktohen nё nenin 50 tё kёtij ligji.  

3. Mbarsuesit përveç veterinerëve pajisen me certifikatë të aftësisë profesionale për 
mbarsim, e cila lëshohet nga një institucion i specializuar, i miratuar nga Ministri.  

4. Lista e personave fizikë që e implementojnë mbarsimin duhet të hartohet e të ruhet 
nga Ministria. Mbarsuesit nuk mund të autorizojnë persona të tjerë për kryerjen e 
mbarsimit.  

5. Personat fizikë sipas paragrafit 2. të këtij neni duhet të sigurojnë një kualifikim 
profesional për implementimin e mbarsimit sipas këtij ligji, nё formë të organizuar 
të trajnimit. Programi dhe ofruesi i trajnimit duhet të certifikohet nga ana e 
Ministrisë.  
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6. Përmbajtja e programit pёr trajnime që pёrcaktohet nё paragrafin 5. tё kёtij neni 
dhe mënyra e ruajtjes së listës qe përcaktohet në paragrafin 1. të këtij neni, 
përcaktohet me akt nënligjor të nxjerr nga Ministria.  

 
Neni 55 

Përjashtimet 
 
Dispozitat e neneve 53 dhe 54 të këtij ligji nuk duhet të aplikohen tek shpendët dhe 
lepujt si dhe llojet e tjera të kafshëve të fermës, tё pёrcaktuara nё paragrafin 1., tё neni 
2. të këtij ligji. 
 

KREU IX 
RUAJTJA E NDRYSHUESHMËRISË GJENETIKE DHE REZERVAT 

GJENETIKE TË KAFSHËVE TË FERMËS 
 

Neni 56 
Ruajta e ndryshueshmërisë gjenetike 

 
1. Republika e Kosovës mban dhe siguron rezerva gjenetike për speciet e veçanta, 

racat dhe linjat e kafshëve të fermës, në një numër minimal kafshësh, të dozave të 
spermës, vezëve dhe embrioneve.  

2. Për qëllime të ruajtjes së racave dhe/ose të linjave dhe për të siguruar prodhim të 
mjaftueshëm nga kafshët, programi racor siguron ndryshueshmërinë gjenetike të 
kafshëve të fermës.  

3. Burimet financiare për ruajtjen dhe mbajtjen e rezervave gjenetike sigurohen nga 
Buxheti i Republikёs sё Kosovёs.  

4. Mënyrat dhe procedurat e ruajtjes dhe të mbajtjes së rezervave gjenetike 
përcaktohen me akte nënligjore të nxjerrura nga Ministria.  

 
Neni 57 

Biodiversiteti nё mbarështimin e kafshëve tё fermës 
 
1. Biodiversiteti nё mbarёshtimin e kafshëve tё fermёs duhet të përfaqësohet nga të 

gjitha racat dhe linjat e kafshëve të fermës në Republikën e Kosovës.  
2. Ruajtja e Biodiversitetit nё mbarёshtimin e kafshëve tё fermës do të 

implementohet brenda rezervës së gjeneve në blegtori sipas një programi të 
miratuar nga ministri për një periudhë prej shtatё (7) vitesh.  

3. Programi i përmendur në paragrafin 2. tё këtij neni, do të përcaktojë gjithashtu 
burimet financiare të parashikuara për zbatimin e ruajtjes së biodiversitetit në 
blegtori si: fondet për realizimin e punës profesionale, pagesat direkte dhe ndihma 
të tjera për mbarёshtuesit dhe mbajtësit e kafshëve, si dhe për personat fizikë dhe 
juridikë të përfshirë në ruajtjen e rezervave gjenetike në blegtori.  

4. Ministria do të autorizojë një ndërmarrje në bazë të konkursit publik të publikuar 
në Faqen Zyrtare tё Ministrisë që të përgatisë dhe të zbatojë programin nga 
paragrafi 3. i këtij neni.  

5. Kushtet e hollësishme për zgjedhjen dhe përmbajtjen si dhe detyrat profesionale të 
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programit nga paragrafi 2., i këtij neni do të përcaktohen me akt nënligjor tё 
nxjerrё nga Ministria.  

 
Neni 58 

Racat autoktone 
 
1. Racat autoktone do të jenë nën mbrojtjen e veçantë të shtetit.  
2. Racat autoktone nga llojet e kafshëve të fermës do të jenë si vijon:  

2.1. gjedhët; busha - ilire, Sharrit dhe e Dukagjinit;  
2.2. dhentë; bardhoka, balusha, delja e Kosovës dhe delja e Sharrit;  
2.3. buallica autoktone.  

3. Përveç racave autoktone të përmendura në paragrafin 2. tё kёtij neni, racat e 
kafshëve të fermës, do të konsiderohet të jenë autoktone të miratuar nga Ministria 
me vendim të nxjerr në bazë të kërkesës nga një ndërmarrje e miratuar. Kërkesa 
duhet të shoqërohet nga një elaborat teknik, i përgatitur me kosto të aplikuesit nga 
rezerva e gjeneve në blegtori. Këshilli blegtoral do të japë opinionin e tij mbi 
aplikimin.  

4. Racat autoktone regjistrohen në listën e racave autoktone, të mbajtura nga 
Ministria. Republika e Kosovës do të mbrojë emrin dhe racën autoktone në nivel 
ndërkombëtar, në përputhje me marrëveshjet dhe traktatet e ratifikuara 
ndërkombëtare.  

5. Kushtet më të hollësishme për rritjen dhe tregtimin e kafshëve autoktone, veçoritë 
dhe mënyrën e mbajtjes sё listës sё racave autoktone do të përcaktohet me akt 
nёnligjor tё nxjerr nga Ministria.  

 
KREU X 

PUNA PROFESIONALE DHE SHËRBIMET PUBLIKE NË BLEGTORI 
 

Neni 59 
Puna profesionale në blegtori 

 
1. Në fushën e punës profesionale në blegtori do të kryhen detyrat e mëposhtme:  

1.1. riprodhimi;  
1.2. seleksionimi;  
1.3. vlerësimi i vlerës gjenetike;  
1.4. përcaktimi i tipareve të performancës;  
1.5. Gjenealogjia;  
1.6. mirëmbajtja e librave amëz;  
1.7. detyrat kërkimore dhe zhvillimore në fushën e zbatimit të programeve 

racore;  
1.8. përhapja e përmirësimit gjenetik.  

 
Neni 60 

Shërbimet publike 
 
1. Detyrat nga neni 57 dhe 59, tё këtij ligji duhet të kryhen si një shërbim publik në 

blegtori.  
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2. Shërbimi publik sipas këtij ligji mund të kryhet nga persona fizik ose juridikë, të së 
drejtës publike apo private dhe ndërmarrjeve në blegtori, sipas këtij ligji.  

3. Ministria autorizon një ndërmarrje në bazë të konkursit publik për zbatimin e 
detyrave profesionale sipas këtij ligji.  

 
Neni 61 

Njoftimi i mbarështuesve 
 
Implementuesi i shërbimit publik, sipas këtij ligji do të njoftojë mbarështuesit për 
rezultatet e testeve të kryera për kafshët e mbarshtuara brenda afatit kohor, qëllimin 
dhe mënyrën siç është paraparë me programin e përmirësimit racor. 
 

Neni 62 
Fondet për funksionimin e një shërbimi publik 

 
1. Shërbimi publik në blegtori do të financohet nga:  

1.1. Buxheti i Republikës së Kosovës;  
1.2. pagesa e pjesshme apo e plotë e shpenzimeve të shërbimit të kryer;  
1.3. burime të tjera.  

2. Republika e Kosovës do të financojë ose të bashkë-financojë shërbime individuale 
brenda fushës së shërbimeve publike sipas këtij ligji.  

 
Neni 63 

Bashkë-financimi i aktiviteteve të ndërmarrjeve në blegtori 
 
1. Ndërmarrjet në blegtori, sipas këtij ligji, mund të financohen nga burimet 

financiare plotësuese të fituara në bazë të rregullave, marrëveshjeve apo 
kontratave:  
1.1. burimet financiare për kualifikimin dhe funksionimin e ndërmarrjeve në 

blegtori dhe për zbatimin e detyrave sipas këtij ligji, do të mblidhen në 
shumën e dakorduar nga ndërmarrjet në blegtori nga persona fizikë ose 
juridikë të angazhuar në rritjen dhe tregtimin e kafshëve të fermës dhe 
materialit riprodhues, ose në prodhimin apo përpunimin e prodhimeve 
blegtorale;  

1.2. të ardhurat që rrjedhin nga kryerja e aktiviteteve të rritjes së kafshëve 
brenda fushës së zbatimit të programeve të mbarështimit;  

1.3. të ardhurat që rrjedhin nga kryerja e mbarsimit;  
1.4. tarifat e anëtarësimit;  
1.5. çmimet në ekspozitat e kafshëve të racës;  
1.6. granti pёr qëllim tё caktuar;  
1.7. burime të tjera.  

2. Fondet e përmendura në paragrafin 1. tё kёtij neni, do të menaxhohen nga 
ndërmarrjet në blegtori.  
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Neni 64 
Kostot dhe pagesat për shërbimet 

 
1. Përdoruesit e shërbimeve publike sipas këtij ligji, do të paguajnë çmimin e 

shërbimit të pjesshëm ose në tërësi, megjithatë, në raste të jashtëzakonshme, 
shërbimet e tilla gjithashtu mund të ofrohen falas për përdoruesit. 

2. Ministria cakton çmimet e shërbimeve sipas paragrafit 1. tё kёtij neni, që përcakton 
pjesëmarrjen që duhet të paguhet nga ana e përdoruesit. 

 
Neni 65 

Këshilli i blegtorisë 
 
1. Këshilli i blegtorisë do të jetë një organ këshillimor për Ministrin në fushën e 

blegtorisë.  
2. Këshilli i blegtorisë ofron opinione të ekspertëve mbi vendimet me rëndësi të 

madhe në fushën e ekonomisë blegtorale, në veçanti në:  
2.1. aplikimet për certifikim të programeve të rritjes;  
2.2. raportet vjetore për punën e zbatuesve të programit të rritjes;  
2.3. ndryshimet në ose futjen e metodave të reja për vlerësimin e vlerës së rritjes 

dhe vlerësimin e kafshëve të rritjes;  
2.4. rregulloret e rëndësishme në fushën e blegtorisë dhe praktikës veterinare;  
2.5. propozimet për programet afatgjata të zhvillimit në fushën e blegtorisë dhe 

praktikës veterinare;  
2.6. propozimet për masat e rëndësishme të politikave bujqësore të cilat e 

rregullojnë fushën e blegtorisë;  
2.7. propozimet për miratimin e racave autoktone;  
2.8. elementet për formimin e çmimeve të shërbimeve në blegtori;  
2.9. vendime të tjera të rëndësishme në fushën e blegtorisë.  

 
Neni 66 

Përbërja e Këshillit të blegtorisë 
 
1. Këshilli i blegtorisë do të përbëhet nga:  

1.1. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përfaqёsohet me dy 
(2) anёtarë;  

1.2. Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisё i Universitetit të Prishtinës “Hasan 
Prishtina” përfaqёsohet me dy (2) anëtarë;  

1.3. Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë, përfaqësohet me njё (1) anёtar;  
1.4. Qendra gjenetike Genkos, përfaqёsohet me njё (1) anëtar;  
1.5. Shoqatat e mbarёshtuesve, përfaqësohen me nga njё (1) anёtar pёr secilin 

lloj tё kafshëve blegtorale.  
2. Procedurat e themelimit dhe mandati i anëtarëve tё Kёshillit blegtoral pёrcaktohet 

me akt nёnligjor nga Ministria.  
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KREU XI 
PUNA KËRKIMORE NË FUSHËN E BLEGTORISË 

 
Neni 67 

Puna kërkimore 
 
1. Puna kërkimore në blegtori, në veçanti në fushat e blegtorisë, që plotëson të 

gjeturat në fushën e trashëgimisë, seleksionimit, riprodhimit, rritjes dhe zhvillimit 
të kafshëve të fermës, inxhinieringun gjenetik, efikasitetit ekonomik në blegtori, 
ruajtjes dhe përmirësimit të tipareve të kafshëve, transferimit të përmirësimeve të 
seleksionimit në rritjen e kafshëve të fermës, ruajtjes së ndryshueshmërisë 
gjenetike të kafshëve të fermës, të ushqyerit, bazës ushqimore dhe foragjere të 
kafshëve të fermës, objektet e mbarështimit dhe pajisjet, zoohigjienës dhe 
etologjisë së kafshëve të fermës, mbrojtjes së kafshëve të fermës, trajtimit të 
kafshëve të fermës, ekologjisë në rritjen e kafshëve të fermës, teknologjisë dhe 
cilësisë së produkteve me origjinë shtazore, të teknologjisë së informacionit në 
blegtori, dhe bioteknologjisë së kafshëve do të organizohet në kuadër të 
institucioneve kërkimore në Republikën e Kosovës.  

2. Hulumtimi mund të kryhet nga hulumtuesit të cilët kualifikohen për këtë sipas 
rregulloreve që rregullojnë aktivitetet kërkimore.  

3. Transferimi i rezultateve të kërkimit në praktikë do të kryhet nga shërbimi 
këshillimor bujqësor përveç studiuesve të përcaktuar në paragrafin 2. tё kёtij neni.  

 
KREU XII 

TREGTIMI I MATERIALEVE RIPRODHUESE 
 

Neni 68 
Tregtimi i materialeve riprodhuese 

 
1. Kafshët e fermave që tregtohen si kafshë të racës apo të cilat janë treguar në 

opinion si kafshë racore si nё ekspozita, panaire, vlerësime, ankande, konkurse, 
dhe të ngjashme, ose në ndonjë mënyrë tjetër, duhet të identifikohen në mënyrë të 
përcaktuar dhe të shoqëruar nga dokumenti i përshkruar zooteknik. 

2. Materiali tjetër riprodhues - sperma, qelizat vezë dhe embrionet, duhet të 
identifikohet në mënyrë të përcaktuar dhe të shoqërohet me dokumentin e 
përshkruar zooteknik.  

3. Nëpërmjet kontrollit të Inspektoratit Zooteknik, Republika e Kosovës siguron 
plotësimin e kushteve për tregtimin e materialeve racore. Kontrolli zooteknik 
ushtrohet në përputhje me marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, në të cilat 
Republika e Kosovës është palë.  

 
Neni 69 

Tregtimi i spermës 
 
1. Tregtimi i spermës tek mbarsuesit bëhet nga qendrat e mbarsimit artificial dhe 

qendrat e ruajtjes dhe tregtimit të spermës.  
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2. Tregtimi i spermës sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të rregullohen me 
kontratë.  

 
Neni 70 

Grumbullimi dhe transplantimi i embrioneve 
 
1. Grumbullimi dhe transplantimi i embrioneve mund të kryhet nga një ndërmarrje 

për grumbullimin, përgatitjen, ruajtjen, transplantimin dhe tregtimin e embrioneve, 
nëse ka hyrë në regjistrin e ndërmarrjes për transplantimin embrional sipas ligjit që 
rregullon veterinarinë dhe nëse plotëson kushtet e përshkruara në lidhje me 
objektet, dhomat, pajisjet dhe personelin.  

2. Kushtet më të detajuara të përmendura në paragrafin 1., tё kёtij neni dhe 
procedurat e aplikimit përcaktohen nga Ministria.  

 
Neni 71 

Importet dhe eksportet 
 
1. Republika e Kosovës nuk mund të ndalojë, kufizojë ose parandalojë importin apo 

eksportin e materialit riprodhues për arsye zooteknike nëse të gjitha kushtet e 
përcaktuara janë plotësuar.  

2. Për importim, kafshët riprodhuese duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:  
2.1. të jenë tё përfshira në librin amëz ose regjistrin e kafshëve hibride të racës, 

të mbajtura nga një ndërmarrje e mbarështuesve e miratuar nga vendi 
eksportues;  

2.2. të jenë të identifikuara;  
2.3. të shoqërohen me dokumentet zooteknike;  
2.4. para se të importohen, importuesi duhet të marrë për çdo kafshë të racës një 

deklaratë me shkrim nga ndërmarrje e miratuar e mbarështuesve, qё pas 
importit, kafshët e racës do të regjistrohen në librin amëz ose regjistër.  

3. Sperma e importuar duhet t’i plotësojë kushtet e mëposhtme:  
3.1. të vijë nga meshkujt riprodhues tё regjistruar në libër amëz ose regjistër të 

kafshëve hibride të mbarështuar nga një ndërmarrje e mbarështuesve, 
shoqatë apo kompani e miratuar nga vendi eksportues;  

3.2. të vijë nga meshkuj riprodhues tё cilët i janë nënshtruar testit të 
performancës dhe vlerësimit të vlerës gjenetike;  

3.3. të shoqërohet me dokumentacionin e përcaktuar zooteknik;  
3.4. të merret në një qendër te aprovuar mbarsimi nga autoritetet kompetente të 

shtetit në të cilin ndodhet qendra e mbarsimit;  
3.5. sperma duhet të identifikohet në mënyrë të përshkruar.  

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 3. tё kёtij neni, sperma që nuk i është 
nënshtruar ende testimit dhe vlerësimit të vlerës gjenetike, mund të importohet në 
raste të veçanta në pajtim me programin e certifikuar racorë dhe në sasi të 
kufizuara të cilat janë të destinuara vetëm për testim.  

5. Vezët dhe embrionet e importuara duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:  
5.1. ato duhet të vijnë nga një kafshë e racës që është regjistruar në libër amëz 

ose regjistër të kafshëve hibride të racës, të mbajtura nga një ndërmarrje e 
mbarështuesve, e miratuar nga vendi eksportues;  
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5.2. ato duhet të shoqërohen me dokumentacionin e përcaktuar zooteknik;  
5.3. ato duhet të identifikohen në mënyrë të përcaktuar;  
5.4. ato duhet të janë grumbulluara nga një institucion i cili ka leje për 

grumbullimin dhe tregtimin e embrioneve, të lëshuar nga një autoritet 
kompetent i vendit eksportues.  

6. Për eksportin e materialit riprodhues ai duhet të shoqërohet me dokumentet e 
përcaktuara zooteknike, të lëshuara nga ndërmarrjet mbarështuese sipas këtij ligji. 
Dokumentacioni i tillë duhet të dëshmojë qartë se materiali racorë plotëson kushtet 
e përcaktuara zooteknike.  

7. Kushtet më të hollësishme për importin dhe eksportin e materialit racorë do të 
përcaktohen nga Ministria.  

8. Ministri pёrcakton kushtet zooteknike shtesë në lidhje me tiparet e prodhimit, 
vlerat racore apo tiparet ekonomike për importin e materialit riprodhues.  

 
KREU XIII 

KONTROLLI DHE INSPEKTIMI 
 

Neni 72 
Inspektori 

 
1. Mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe të rregulloreve të nxjerra në 

bazë të tij do të kryhet nga inspektorët e blegtorisë dhe peshkatarisё, përveç 
dispozitave që kanë të bëjnë me cilësinë e prodhimeve blegtorale, zbatimi i të 
cilave do të mbikëqyret nga inspektorët e veterinarisё dhe sigurisё sё ushqimit.  

2. Puna, kompetencat, detyrimet dhe përgjegjësitë e inspektoratit sipas paragrafit 1. të 
këtij neni janë të rregulluara me Ligjin për Inspekcionin Bujqësor Nr.03/L-029.  

 
Neni 73 

Autorizimet e inspektorit 
 
1. Përveç kompetencave në pajtim me rregullat e përgjithshme pёr inspektimin, një 

inspektor i blegtorisë dhe peshkatarisë gjithashtu ka mandatin dhe kompetenca:  
1.1. t’i kontrollojë kafshët e fermave, ndërmarrjet, objektet dhe pajisjet për 

qëllime të mbarështimit, kontrollin e udhëheqjes dhe mirëmbajtjes së 
dokumentacionit nga personat fizik dhe juridikë për përkujdesjen ndaj 
kafshëve.  

1.2. të mbikëqyrë zbatimin e testimit të kafshëve tё fermёs;  
1.3. të mbikëqyrë mirëmbajtjen e regjistrave, të dhënat dhe bazat e të dhënave të 

tjera;  
1.4. të vendos nëse zbatuesit e programeve të aprovuara racore i plotësojnë 

kushtet e përcaktuara, kryejnë detyrat dhe aktivitetet në pajtim me 
programet e aprovuara të mbarështimit;  

1.5. tё kontrollojë dokumentacionin e përcaktuar të mbarështimit;  
1.6. të vendosë nëse janё plotёsuar kushtet për tregtimin, grumbullimin dhe 

përdorimin e spermës, vezëve dhe embrioneve;  
1.7. të mbikëqyrë zbatimin e procedurës së vlerësimit dhe seleksionimin e 

kafshëve riprodhuese;  
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1.8. të mbikëqyrë zbatimin e riprodhimit të kafshëve të fermës dhe plotësimin e 
kushteve pёr personat që e zbatojnë mbarsimin;  

1.9. të mbikëqyrë zbatimin e programit të aprovuar racor në pjesën që i referohet 
qendrave të mbarsimit.  

2. Gjatë inspektimit, inspektori i veterinarisё dhe sigurisё sё ushqimit përveç masave 
të përcaktuara nga rregulloret e tjera, po ashtu mund të urdhërojë eliminimin e 
mangësive dhe parregullsive në përdorimin e etiketimit.  

 
Neni 74 

Masat e vendosura nga inspektori 
 
1. Përveç masave të përcaktuara në rregulloret e përgjithshme për inspektimet, 

inspektori i blegtorisë dhe peshkatarisё gjatë inspektimit mund të: 
1.1. urdhërojë që të rregullohet mbarështimi me kushtet e përcaktuara;  
1.2. urdhërojë eliminimin e mangësive dhe parregullsive në zbatimin e 

programeve të aprovuara racore;  
1.3. propozojë masat Ministrit në lidhje me programet e aprovuara racore;  
1.4. urdhërojë eliminimin e mangësive dhe parregullsive në udhëheqjen e 

regjistrave, të dhënat dhe bazën e të dhënave;  
1.5. ndalojë mbledhjen, tregtimin, dhe përdorimin e spermës, vezëve dhe 

embrioneve, qё nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara;  
1.6. urdhërojë eliminimin e mangësive dhe parregullsive në testimin e kafshëve 

tё fermës;  
1.7. urdhërojë eliminimin e mangësive dhe parregullsive në ushtrimin e 

veprimtarisё së mbarsimit;  
1.8. të marrë masa për të eliminuar praktikat diskriminuese të një ndërmarrje të 

miratuar të mbarёshtuesve;  
1.9. urdhërojë eliminimin e mangësive dhe parregullsive në zbatimin e detyrave 

dhe aktiviteteve të tjera sipas këtij ligji.  
2. Përveç kompetencave në pajtim me rregulloret e tjera, inspektori i veterinarisё dhe 

sigurisё sё ushqimit ushtron kompetencat për të mbikëqyrë etiketimin e 
prodhimeve shtazore në lidhje me metodën e mbarёshtimit.  

 
KREU XIV 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 75 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë prej pesëqind (500) deri nё njëmijë (1.000) Euro dënohet për 

kundërvajtje personi juridik nёse përdor etiketa dhe emёrtime për produkte 
blegtorale, në kundërshtim me nenin 7 tё kёtij ligji.  

2. Me gjobë prej dyqind (200) deri në pesëqind (500) Euro dënohet pёr kundërvajtje 
personi përgjegjes i personit juridik i cili vepron në kundërshtim me nenin 7 të 
këtij ligji.  

3. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri në dymijë (2.000) Euro dënohet pёr 
kundërvajtje personi pёrgjegjёs i personit juridik nëse:  
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3.1. dështojnë për të marrë matjet e performancës së kafshëve të fermës në 
qendrat e miratuara testuese në pajtim me nenin 27 tё kёtij ligji;  

3.2. dështimi për mirëmbajtjen e regjistrave tё fermës, regjistrat, shënimet si dhe 
bazat e të dhënave të tjera sipas nenit 28 të këtij ligji;  

3.3. dështimi për të ruajtur librat amzë ose mirëmbajtjen e tё njëjtës në pajtim 
me nenin 29 të këtij ligji;  

3.4. dështimi për të ruajtur regjistrat e hibrideve ose mirëmbajtjen e tё njëjtit në 
pajtim me nenin 30 të këtij ligji;  

3.5. dështimi për të mbajtur dokumentet e përshkruara zooteknike ose të lëshimit 
të të njëjtave, në kundërshtim me nenin 36 tё kёtij ligji; 

3.6. nё rast tё përcaktimit si kafshë riprodhuese, ndonjë kafshë qё nuk përmbush 
kushtet e përshkruara vepron nё kundërshtim me nenin 37 tё këtij ligji;  

3.7. përdorimi i meshkujve në kundërshtim me nenin 42, tё këtij ligji;  
3.8. tregtimi ose përdorimi i spermës në kundërshtim me nenin 43 tё kёtij ligji;  
3.9. përdorimi i vezëve dhe embrioneve nё kundërshtim me nenin 44 tё këtij 

ligji;  
3.10. vepron me kundërshtim me paragrafin 2 tё nenit 50 tё këtij ligji;  
3.11. zbatimi i riprodhimit të kafshëve të fermës në kundërshtim me nenin 52 tё 

kёtij ligji;  
3.12. kryerja e aktivitetit të mbarsimit në kundërshtim me nenin 53 tё kёtij ligji;  
3.13. vepron nё kundërshtim me paragrafët 3. dhe 4. të nenit 25, tё kёtij ligji;  
3.14. vepron nё kundërshtim me nenin 69 tё këtij ligji;  
3.15. dështimi për të siguruar parimet e jo-diskriminimit sipas nenit 22¸ të këtij 

ligji;  
3.16. tregtimi me material riprodhues në kundërshtim me nenin 68 tё këtij ligji;  
3.17. importi dhe eksporti i materialit riprodhues nё kundërshtim me nenin 71 tё 

këtij ligji.  
4. Dënohet me gjobë pёr kundërvajtje personi fizik prej njëqind (100 €) deri në 

njëmijë (1.000) Euro, nëse:  
4.1. vepron në kundërshtim me nenin 53 të këtij ligji;  
4.2. vepron nё kundërshtim me paragrafin 4 tё nenit 25 tё këtij ligji;  
4.3. vepron nё kundërshtim me nën-paragrafët 3.2., 3.5., 3.11., dhe 3.12, të 

paragrafit 3, tё këtij neni;  
4.4. vepron me kundërshtim me nën-paragrafin 1.1. të paragrafit 1. të nenit 76, tё 

kёtij ligji. 
 

Neni 76 
Gjobat për shkelje në lidhje me kontrollin inspektues 

 
1. Me gjobë prej treqind (300) deri në (500) Euro dënohet personi pёrgjegjёs i 

personit juridik nëse:  
1.1. nuk i siguron qasje tё lirё dhe pengon nё zbatimin e detyrës zyrtare 

inspektorit tё blegtorisë dhe peshkatarisë;  
1.2. dështimit për të vepruar në pajtim me ndonjë vendim të zbatueshëm me të 

cilin inspektori ka urdhëruar zbatimin e masave të përcaktuara me kёtё ligj.  
2. Me gjobë prej njëqind (100) deri në treqind (300) Euro dënohet personi përgjegjës 

i subjektit juridik.  
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KREU XV 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 77 

Qendra e mbarsimit 
 
Qendra e mbarsimit artificial përcakton veprimet e tyre me dispozitat e këtij ligji dhe 
rregulloret e nxjerra jo më vonë se dy (2) vite nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 78 
Dispozitat përfundimtare 

 
Të gjitha mjetet e grumbulluara nga zbatimi i kёtij ligji derdhen nё Buxhetin e 
Kosovës. 
 

Neni 79 
Aktet nënligjore pёr zbatimin e këtij ligji nxirren brenda afatit kohor prej dymbëdhjetë 
(12) muajsh, nga dita e hyrjes nё fuqi tё kёtij ligji. 
 

Neni 80 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi tё këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr.2004/33 pёr Blegtorinë e Kosovёs 
(Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Kosovёs Nr.18/01.11.2007) dhe tё gjitha dispozitat 
dhe aktet tjera normative tё cilat janё nё kundërshtim me kёtё ligj. 
 

Neni 81 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-191 
6 qershor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-030-2013, datë 28.06.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 25 / 8 KORRIK 
2013, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2004/13 
PËR MATERIALIN FIDANOR 

 
 
Kuvendi i Kosovës 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 për 
Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, neni 9.1.26 (a) dhe 
5.1 (j). 
 
Me qëllim të rregullimit të prodhimit dhe tregtimit të materialit fidanor të varieteteve 
bujqësore, duke përfshirë edhe varietetet hibride të fidaneve pyjore në Kosovë. 
 
Aprovon: 
 

LIGJIN PËR MATERIALIN FIDANOR 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Ky Ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin, tregtimin, importin, 
eksportin, kontrollin si dhe regjistrimin e prodhuesve dhe tregtuesve të materialit 
fidanor. 
 

DEFINICIONET 
 

Neni 2 
 
Shprehjet e përdorura në Ligj kanë këto domethënie: 
“Varietet” nënkupton grupacionin e bimës brenda një klasifikimi të veçantë botanik të 
një niveli më të ulët, grupet e të cilave pa marrë parasysh kushtet e rritjes mund të:  

- definohen nga shprehja e karakteristikave që rrjedhin nga një gjenotip ose nga 
një kombinim gjenotipesh,  

- dallohen nga çfarëdo grupacioni tjetër bimor me anë të shprehjesh të së paku 
një tipari të thënë më parë dhe,  

- konsiderohen si njësi përsa i përket përshtatshmërisë së vet për t’u shumuar të 
pandryshueshme.  

“Materiali Fidanor” nënkupton bimët e tëra, pjesët e bimëve, filizat, rrënjët, 
nënshartesat dhe gjithë materialin shumues dhe fidanin e gatshëm e që përdoren: 

- për prodhimin e perimeve, përveç për farëra,  
- për prodhimin e pemëve,  
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- për prodhimin e bimëve, shkurreve dhe drunjëve zbukurues,  
- prodhimin e hardhisë,  
- për prodhimin e drunjëve pyjorë,  

“Ministria” është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
“Ministër” është Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
(MBPZHR). 
“Inspektor” është personi i autorizuar nga Ministria për inspektimin e materialit 
fidanor sipas këtij ligji. 
“Departamenti” është Autoriteti Zyrtar i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural, përgjegjës për zbatimin e Ligjit. 
“Person” është çdo person fizik apo juridik. 
“Eksporti” është qarkullimi i materialit fidanor jashtë Kosovës. 
“Importi” është futja e materialit fidanor në Kosovë. 
“Etiketa” është përmbajtja e shkruar grafike që përmban të dhënat për materialin 
fidanor. 
“Tregtues” është çdo person i regjistruar për plasim në treg të materialit fidanor. 
“Regjistrim” është akti i aprovimit nga Autoriteti kompetent për t’u marrë me 
materialin fidanor. 
“Autoriteti licencues” është Autoriteti i cili bënë licencimin e personave që merren 
me materialin fidanor. 
 

REGJISTRIMI I PRODHUESVE DHE TREGTUESVE 
TË MATERIALIT FIDANOR 

 
Neni 3 

 
3.1. Të gjithë prodhuesit, importuesit, eksportuesit dhe tregtuesit e materialit fidanor 

duhet të regjistrohen në regjistrin zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural.  

3.2. Ministria do t’i mbajë të dhënat vijuese të çdo personi që bënë kërkesë për 
regjistrim:  
a) emrin e personit,  
b) adresën e personit me të cilin ka të bëjë kërkesa,  
c) numrin unik të regjistrimit në regjistrin zyrtar të Ministrisë.  

3.3. Kërkesa që do të regjistrohet në regjistrin zyrtar duhet të plotësohet nga:  
a) kërkuesi që merret ose dëshiron të merret me shumim, rritje, tregtim ose me 

çfarëdo aktiviteti tjetër që ka të bëjë me materialin fidanor,  
b) kërkuesi që ka për qëllim importin apo eksportin e materialit fidanor.  

3.4. Kërkesa duhet të plotësohet me shkrim, në formën e përcaktuar me Udhëzim 
Administrativ.  

3.5. Ministria mund të refuzojë regjistrimin e kërkuesit nëse konstaton se nuk janë 
plotësuar kriteret sipas Udhëzimit Administrativ.  

3.6. Në vendimin për refuzimin e regjistrimit pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqes 
ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit. Ankesa i dërgohet 
Ministrisë.  

3.7. Prodhuesit të cilët prodhimin e materialit fidanor e bëjnë për përdorim vetanak 
nuk janë të obliguar të regjistrohen në regjistrin zyrtar të Ministrisë.  
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KATEGORITË E MATERIALIT FIDANOR 
 

Neni 4 
 
4.1. Kategoritë e materialit fidanor për bimët frutore dhe hardhinë janë:  

a) materiali fidanorë para-bazë, i prodhuar nën përgjegjësinë e mirëmbajtësit 
dhe që përdoret për prodhim të materialit bazë fidanor, duhet të jetë i 
painfektuar nga sëmundjet, dëmtuesit, mykoplazmat dhe virozat dhe i 
nënshtrohet inspektimit zyrtar.  

b) materiali fidanorë bazë, i prodhuar prej materialit para-bazë qoftë në mënyrë 
direkte apo në një proces të njohur të fazave në mënyrë vegjetative nga 
materiali para-bazë, e që ka për qëllim prodhimin e materialit fidanor të 
çertifikuar. Ky material i nënshtrohet inspektimit zyrtar, është i painfektuar 
nga virozat dhe duhet të etiketohet me etiketë të bardhë. 

c) materiali fidanor i çertifikuar, i prodhuar nga materiali bazë qoftë në mënyrë 
direkte apo në një proces të njohur të fazave në mënyrë vegjetative nga 
materiali bazë, i cili i plotëson kushtet për material të çertifikuar mund të 
përdoret si material për shumim. Materiali fidanor i çertifikuar mundet 
gjithashtu të përdoret edhe për prodhimin e fidaneve dhe pjesëve që 
shërbejnë për prodhimin e materialit fidanor standard. Materiali fidanor i 
çertifikuar është i painfektuar nga virozat dhe duhet të etiketohet me etiketë 
të kaltër.  

d) materiali fidanor standard nënkupton materialin për shumim me prejardhje 
nga trungu ose bimët e çertifikuara prindore, të cilat e kanë të vërtetuar 
identitetin, pastërtinë varietore dhe shëndetin, e të cilat përdoren për 
prodhim të bimëve të reja ose të pjesëve të bimëve e që përdoren për 
prodhim të fidaneve të hardhisë së rrushit. Materiali fidanor standard duhet 
të etiketohet me etiketë të verdhë.  

e) CAC (Conformitas Agraria Communitati) nënkupton materialin shumues 
frutorë dhe pemëve që i plotësojnë kushtet minimale të përshkruara për këtë 
kategori relative në lidhje me llojet përkatëse.  

f) Materiali CAC duhet të paktën gjatë inspektimit vizuel të jetë kryesisht i 
painfektuar nga çfarëdo organizmi dhe sëmundje të dëmshme që zvogëlon 
përdorimin e materialit shumues ose pemëve. Organizmat e dëmshëm nga të 
cilët materiali fidanor duhet të jetë i painfektuar do të përcaktohen me 
Udhëzim Administrativ.  

g) CAC duhet të ketë identitet dhe pastërti të duhur ndaj gjinisë përkatëse ose 
llojit dhe duhet të ketë identitet dhe pastërti varietore  

4.2. Përdorimi i kategorive të materialit fidanor para-bazë, të çertifikuar dhe 
materialit fidanor standard është i detyrueshëm gjatë prodhimit të materialit 
fidanor të hardhisë dhe pjesëve të saj.  

4.3. Përdorimi i kategorive të materialit fidanor para-bazë, bazë të çertifikuar dhe 
materialit fidanor CAC është i detyrueshëm gjatë prodhimit të materialit fidanor 
dhe pemëve.  

4.4. Për llojet e fidaneve pyjore janë përshkruar kategoritë vijuese të materialit 
fidanor:  
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a) identifikimi sipas prejardhjes nënkupton materialin fidanor të prodhuar nga 
materiali bazë i cili mund të jetë nga fara ose pjesët e bimës me vendorigjinë 
të pranuar.  

b) i zgjedhur, nënkupton materialin fidanor të prodhuar nga materiali bazë i cili 
është i zgjedhur nga objektet e pranuara dhe i njihet vendorigjina. Materiali 
bazë zgjedhet sipas karakterisikave fenotipe në nivel të grumbullimit pyjor, 
grup drunjëve dhe drurët individual,  

c) i kualifikuar nënkupton materialin fidanor të prodhuar nga materiali bazë i 
cili rrjedh nga plantacionet farore, amëzave, kloneve ose përzirjet e kloneve. 
Përparësitë e cilësive të materialit bazë janë zgjedhur sipas karakteristikave 
fenotipe të grumbullit pyjor, grup drunjëve dhe drurët individual,  

d) i testuar nënkupton materialin fidanor të prodhuar nga materiali bazë i cili 
rrjedh nga drurët, plantacionet, amëzat, klonet ose klonet e përziera. 
Përparësia e materialit fidanor do të shihet me anë të testimeve krahasuese 
dhe me anë të vlerësimeve të materialit fidanor si dhe vlerësimit gjenetik të 
përbëresve të materialit bazë,  

e) Të gjitha kategoritë e materialit fidanor nga pika 4 duhet të jenë të 
painfektuara nga sëmundjet, dëmtuesit, mykoplazmat dhe virozat.  

 
PRODHIMI I MATERIALIT FIDANOR 

 
Neni 5 

 
Matariali fidanor mund të prodhohet vetëm nga personat e regjistruar në Regjistrin e 
prodhuesve të materialit fidanor, me përjashtim të prodhuesve nga neni 3.7. 

 
Neni 6 

 
6.1. Prodhuesi i materialit fidanor do të prodhoj material vetëm të atyre llojeve dhe 

varieteteve të përfshira në Listën e Varieteteve të Kosovës, listë e cila mbahet 
nga Zyra e të Drejtave të Varietetit Bimor në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural.  

6.2. Vënia e një varieteti të ri në Listën e Varieteteve të Kosovës do të rregullohet 
me Udhëzim Administrativ.  

6.3. Ministria mund të autorizoj prodhimin e materialit fidanor të llojeve dhe 
variteteve të caktuara të cilat nuk janë të përfshira në Listën e Varieteteve të 
Kosovës për qëllime hulumtuese.  

 
Neni 7 

 
7.1. Prodhuesi i materialit fidanor është i obliguar të mbajë shënime për sasinë, llojin 

dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe të asgjësuar.  
7.2. Prodhuesi i materialit fidanor është i obliguar të paktën një herë në vit ta njohtoj 

Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve mbi sasinë, llojin dhe 
varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe të asgjësuar.  
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7.3. Përmbajtja, forma dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve të cekura në 
paragrafin (1) dhe (2) të këtij neni do të përcaktohen nga Ministria me Udhëzim 
Administrativ.  

 
Neni 8 

 
8.1. Ministria mund të lejoj prodhuesin ta shumojë materialin fidanor të varietetit i 

cili nuk është i përfshirë në Listën e Varieteteve të Kosovës për nevojat e një 
partneri të jashtëm dhe nga materiali prindor i importuar, me kusht që kontrata 
me partnerin e jashtëm ta obligoj atë ta blejë tërë sasinë e materialit fidanor të 
prodhuar.  

8.2. Prodhimi i materialit fidanor i përmendur në paragrafin (1) të këtij neni do t’i 
nënshtrohet inspektimit të detyrueshëm shëndetësor nga inspektori i autorizuar 
nga Ministria.  

 
KONTROLLIMI I PRODHIMIT TË MATERIALIT FIDANOR 

 
Neni 9 

 
9.1. Gjatë procesit të prodhimit materiali fidanor do t’i nënshtrohet kontrollit zyrtarë 

të cilësisë, pastërtisë varietore dhe shëndetësore nga Inspektorët e Ministrisë dhe 
pas raportit profesional nga Institucionet përkatëse shkencore.  

9.2. Kontrolli nga paragrafi (1) i këtij neni, përcakton prejardhjen e materialit 
fidanor, autenticitetin e varietit, gjendjen shëndetësore dhe cilësinë e materialit 
fidanor.  

 
Neni 10 

 
Materiali fidanor që i plotëson standardet e cilësisë dhe shëndetit të përshkruara në 
Udhëzim Administrativ do të çertifikohet nga Departamenti i Prodhimit dhe Mbrojtjes 
së Bimëve dhe Departamenti i Pylltarisë së MBPZHR dhe do të etiketohet në përputhje 
me rregullat e përcaktuara. 
 

Neni 11 
 
Prodhuesi i materialit fidanor është i obliguar që në prezencë të inspektorit të bëjë 
asgjësimin e materialit fidanor i cili nuk i plotëson standardet cilësore dhe 
shëndetësore. 
 

Neni 12 
 
12.1. Departamenti i Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve është i obliguar të mbajë 

shënime mbi kontrollin e fidanishteve nga të cilat prodhohet materiali fidanor, i 
pemëve, perimeve dhe hardhisë sipas llojeve, varieteteve dhe sasive të 
prodhuara të materialit të veçantë fidanor.  

12.2. Departamenti i Pylltarisë mbanë shënime mbi kontrollin e materialit fidanor 
pyjor dhe fidaneve të bimëve zbukuruese pyjore.  
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CILËSIA E MATERIALIT FIDANOR 
 

Neni 13 
 
13.1. Cilësia e materialit fidanor përcaktohet nga prejardhja, autenticiteti i varietit dhe 

llojit, zhvillimi vegjetativ dhe gjendja shëndetësore.  
13.2. Cilësia e materialit fidanor duhet të plotësoj standardet e përshkruara në 

Udhëzimin Administrativ në bazë të propozimeve të Departamenteve përkatëse 
të Ministrisë.  

 
PAKETIMI DHE ETIKETIMI I MATERIALIT FIDANOR 

 
Neni 14 

 
14.1. Materiali fidanor i planifikuar për tregtim duhet të paketohet, mbyllet dhe etiketohet 

në përputhshmëri me procedurat e përcaktuara me Udhëzimin Administrativ.  
14.2. Paketimi, mbyllja dhe etiketimi i materialit fidanor do të kryhet nga prodhuesi, 

në vendin e prodhimit të këtij materiali.  
 

TREGTIMI I MATERIALIT FIDANOR 
 

Neni 15 
 
15.1. Materiali fidanor do të tregtohet vetëm nga personat e regjistruar për atë 

veprimtari nga Ministria.  
15.2. Materiali fidanor i cili do të tregtohet duhet të ruhet dhe transportohet në kushte 

të cilat do ta ruajnë cilësinë e materialit fidanor të përcaktuara me Udhëzim 
Administrativ.  

15.3. Materiali fidanor i pemëve do të tregtohet vetëm si material fidanor bazë i 
çertifikuar ose material fidanor CAC – Conformitas Agraria Communitatis, nëse 
i përket varietetit që është në Listën e Varieteteve të Kosovës dhe nëse përputhet 
me standardet cilësore dhe shëndetësore të përcaktuara me Udhëzimin 
Administrativ.  

15.4. Materiali fidanor i hardhisë do të tregtohet vetëm si material fidanor bazë, i 
çertifiikuar ose material fidanor standard, nëse i përket varietetit që është në 
Listën e Varieteteve të Kosovës dhe nëse përputhet me standardet cilësore dhe 
shëndetësore të përcaktuara me Udhëzim Administrativ.  

15.5. Materiali Fidanor i perimeve do të tregtohet vetëm nëse i përket varietetit që 
është në Listën e Varieteteve të Kosovës dhe nëse përputhet me standardet 
cilësore dhe shëndetësore të përcaktuara me Udhëzim Administrativ.  

15.6. Materiali fidanor pyjor do të tregtohet vetëm si materiali fidanor i identifikuar 
sipas burimit, i zgjedhur, i kualifikuar ose material fidanor i testuar nëse 
përputhet me standardet cilësore dhe shëndetësore të përcaktuara me Udhëzim 
Administrativ dhe është në Listën e Varieteteve të Kosovës.  

15.7. Materiali fidanor i bimëve zbukuruese, drurëve dhe shkurreve do të tregtohet 
nëse përputhet me standardet cilësore dhe shëndetësore të përcaktuara me 
Udhëzim Administrativ.  
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IMPORTIMI I MATERIALIT FIDANOR 
 

Neni 16 
 
16.1. Materiali fidanor do të importohet vetëm nga personat që janë të regjistruar për 

atë qëllim sipas nenit 3 të këtij Ligji.  
16.2. Materiali fidanor bazë i çertifikuar, standard dhe materiali fidanor CAC – 

Conformitas Agraria Communuitatis do të lejohet të importohet vetëm nëse i 
përket varietetit që është në Listën e Varieteteve të Kosovës dhe nëse është i 
shoqëruar me çertifkatë të prejardhjes dhe autenticitetit të llojit, çertifikatë 
fitosanitare, varietetit dhe llojit të lëshuar nga Autoriteti zyrtar i vendit 
eksportues, duke vërtetuar se materiali fidanor i plotëson kërkesat e këtij Ligji 
dhe Udhëzimeve Administrative.  

16.3. Të gjitha dërgesat e materialit të importuar fidanor do të inspektohen zyrtarisht 
në pikat e vend-hyrjes në Kosovë ose në lokalet e shfrytëzuesve të fundit, në 
përputhje me dispozitat e Ligjeve në fuqi, mbi shëndetin e bimëve lidhur me 
paraqitjen, shpërndarjen, asgjësimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve, 
prodhime bimore dhe në objekte të destinuara.  

 
Neni 17 

 
17.1. Importuesi lejohet të tregtoj materialin e importuar fidanor në paketimin e vet 

origjinal.  
17.2. Materiali fidanor i importuar duhet të jetë i etiketuar me etiketë të lëshuar nga 

Autoriteti zyrtar i vendit eksportues.  
 

Neni 18 
 
Importuesi është përgjegjës për cilësinë dhe autenticitetin e materialit fidanor të 
importuar. 
 

Neni 19 
 
Ministria mund të lejoj importin e materialit fidanor të një varieteti që nuk është në 
Listën e Varieteteve të Kosovës, me një leje të veçantë, me qëllim të hulumtimeve 
shkencore. 
 

INSPEKTIMI 
 

Neni 20 
 
20.1. Kontrolli zyrtarë i cilësisë, paketimit, etiketimit, tregtimit dhe kontrollave të 

tjera të nevojshme të materialit fidanor, bëhet nga Inspektorët e Ministrisë sipas 
mënyrës së përcaktuar me Udhëzim Administrativ.  

20.2. Kundër vendimeve të lëshuara nga Inspektorët pala e pakënaqur mund të ushtroj 
ankesë në afatin prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit. Ankesa i 
dërgohet Ministrisë.  
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20.3. Kundër vendimit të Ministrisë pala e pakënaqur mund të inicoj kontestin 
administrativ në gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh nga dita e marrjes 
së vendimit. Ankesa nuk e pezullon zbatimin e vendimit.  

 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 21 

 
21.1. Me gjobë në lartësi prej 1.000 € deri në 15.000 € dënohet për kundërvajtje 

personi i cili:  
a) prodhon, tregton dhe e vënë në qarkullim materialin fidanor e nuk është 

regjistruar në regjistrin e prodhuesve (neni 3) i këtij Ligji dhe Udhëzimeve 
Administrative,  

b) prodhon, tregton dhe vënë në qarkullim materialin fidanor, cilësia dhe 
shëndeti i të cilit është në kundërshtim me standardet e përcaktuara (neni 
13) i këtij Ligji dhe Udhëzimeve Administrative,  

c) bënë importin dhe eksportin e materialit fidanor në kundërshtim me këtë 
Ligj (neni 16) dhe Udhëzimeve Administrative.,  

d) paketon, etiketon apo ruan materialin fidanor në kundërshtim me këtë Ligj 
(neni 14) dhe Udhëzimeve Administrative,  

e) nuk mbanë dhe nuk deklaron shënimet për sasinë, llojin dhe varietetin e 
materialit fidanor sipas (nenit 7) të këtij Ligji dhe Udhëzimeve 
Administrative,  

f) pengon personin e autorizuar zyrtarë në inpektimin e prodhimit, tregtimit, 
vënies në qarkullim, paketimit, etiketimit, ruajtjes dhe transportimit të 
materialit fidanor (neni 9, 10) i këtij Ligji dhe Udhëzimeve Administrative.  

21.2. Për shkelje të përsëritura, përveç dënimit me gjobë, kundërvajtësit i merret 
licenca dhe hiqet nga regjistri i personave të regjistruar për prodhimin dhe 
tregtimin e materialit fidanor.  

 
Neni 22 

 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i dispozitave të këtij ligji derdhën në 
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

ZBATIMI 
 

Neni 23 
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është kompetente për të nxjerrë 
Udhëzime Administrative për zbatimin e këtij Ligji. 
 

Neni 24 
 
Çështja e regjistrimit dhe lartësia e taksave për regjistrim do të përcaktohen me 
Udhëzim Administrativ. 
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DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 25 
 
25.1. Pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji do të shfuqizohen dispozitat e të gjitha Ligjeve të 

aplikueshme për materialet fidanore e që janë në kundërshtim me këtë Ligj.  
25.2. Çdo person që aktualisht prodhon, paketon, etiketon dhe tregton material fidanor 

në Kosovë do të paraqitet për leje sipas nenit 3 të këtij Ligji, jo me vonë se 30 
ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji.  

 
HYRJA NË FUQI 

 
Neni 26 

 
Ky Ligj, pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës, hyn në fuqi në ditën e shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
28.05.2004 
UNMIK/REG/ 2004/16 
 
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 UJËRAT E KOSOVËS 
 

KREU I 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Resurset ujore janë pasuri me interes të përgjithshëm dhe pronë e Republikës së 

Kosovës që ruhen e mbrohen me ligj.  
2. Qëllimi i këtij ligji është:  

2.1. të sigurojë zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, të 
cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe 
zhvillimin social - ekonomik të Republikës së Kosovës;  

2.2. të themelojë procedura dhe parime udhëzuese për shpërndarjen optimale të 
resurseve ujore, mbështetur në shfrytëzimin dhe qëllimin;  

2.3. të sigurojë mbrojtjen e resurseve ujore nga ndotja, tej shfrytëzimi dhe 
keqpërdorimi;  
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2.4. të përcaktojë strukturat institucionale për administrimin e resurseve ujore.  
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Me këtë ligj rregullohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me: ujërat sipërfaqësorë, 
liqenet, akumulimet, rezervuarët, burimet natyrore, ujërat nëntokësorë, tokat e lagëta, 
truallin buzë brigjeve të lumenjve, çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin e tyre; 
përdorimin dhe shpërndarjen e ujërave, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujërave, mbrojtjen nga 
veprimet e dëmshme të ujërave, duke përfshirë përmbytjet, vërshimet, thatësitë, 
erozionin, objektet dhe infrastrukturën ujore, financimin e ujërave, si dhe kushtet, 
mënyrat dhe veprimet me të cilat mund të shfrytëzohet ose shkarkohen ujërat. 
 

Neni 3 
Qasja në informata 

 
Rregullon çështjet që kanë të bëjnë me: qasjen në informata që lidhen me ujërat, 
pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes që ka të bëjë me menaxhimin e 
ujërave, vlerësimin e ndikimit nga strategjitë e ndryshme, planet dhe programet mbi 
mjedisin, vlerësimin e ndikimeve nga projektet e caktuara, pengimin dhe kontrollin e 
avarive me praninë e materieve të rrezikshme, lejet e integruara ekologjike për punë 
dhe instalime që ndikojnë në mjedisin ujor. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

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

1.1. Administrim i ujërave - tërësia e aktiviteteve, vendimeve dhe masave 
lidhur me ujërat, të planifikuara dhe zbatuara, me qëllim të arritjes së 
objektivave për zhvillimin e resurseve ujore.  

1.2. Akt nënligjor - aktet e nxjerra nga Ministria apo Qeveria, përfshirë 
udhëzimet adminisitrative, rregulloret, vendimet etj.  

1.3. Autoriteti kompetent – është autoriteti ose autoritete të identifikuara sipas 
kreut II dhe III te ketij ligji.  

1.4. Breg - toka që puqet me liqenet, lumenjtë, rezervuaret dhe ujërrjedhat e cila 
ndikon apo ndikohet nga këta trupa ujorë.  

1.5. E drejta ujore - lejet ujore dhe koncesionet për ujëra.  
1.6. Efekt i dëmshëm i ujërave - veprimet e ujit të cilat dëmtojnë pronën dhe 

paraqesin rrezik për njeriun.  
1.7. Erozion - shkatërrim i shkëmbinjve nga veprimtaria e ujërave, që sjell 

thellimin apo zgjërimin e shtratit të rrjedhës.  
1.8. Objektet dhe pajisjet - infrastruktura që nevojitet për administrimin dhe 

menaxhimin e ujërave.  
1.9. Koncesioni - formë kontrate me shkrim, me të cilën autoritetet kompetente 

lejojnë bartësin e koncesionit, të gëzojë ndonjë të drejtë ekskluzive për 
nxjerrjen, shfrytëzimin dhe shkarkimin e ujërave, sipas kushteve të 
koncesionit.  
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1.10. Gjendja kimike e mirë e ujërave sipërfaqësorë - gjendja kimike e 
nevojshme për të plotësuar objektivat mjedisore për ujërat sipërfaqësorë dhe 
nuk tejkalon standardet e cilësisë mjedisore.  

1.11. Gjendja kimike e mirë e ujërave nëntokësorë - gjendja e një mase të 
ujërave nëntokësorë, e cila i plotëson të gjitha kushtet e objektivat mjedisore 
për ujërat nëntokësorë dhe nuk tejkalon standardet e cilësisë mjedisore për 
ujëra nëntokësorë.  

1.12. Leje ujore - e drejtë e dhënë me shkrim nga instituconet e përcaktuara me 
këtë ligj për të përdorur apo shkarkuar një sasi uji për një qëllim dhe kohë të 
caktuar.  

1.13. Lumë - një masë rrjedhëse ujërash të brendshme, në pjesën më të madhe 
mbi sipërfaqen e truallit, por mund të rrjedhë dhe në pjesën nëntokësore të 
shtresës së tij.  

1.14. Liqe - një masë ujërash sipërfaqësorë të brendshme, të ndenjura.  
1.15. Materie të rrezikshme - substanca apo grup substancash helmuese që janë 

të qëndrueshme dhe substancat me veti bioakumuluese apo grupet e 
substancave të cilat shkaktojnë nivel të njëjtë të rrezikut.  

1.16. Mbrojtja nga veprimet e dëmshme të ujërave - ndërrmarrja e aktiviteteve 
apo masave të zbatuara për parandalimin ose zbutjen e efekteve të dëmshme 
të ujërave.  

1.17. Ministria - Ministrinë përgjegjëse për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor.  
1.18. Ministri - Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
1.19. Ndotja - rezulatat i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i aktiviteteve njerëzore, 

substancave ose nxehtësisë në ajër, ujë apo tokë që mund të jetë e dëmshme 
për shëndetin e njeriut ose kualitetin e ekosistemeve ujore ose ekosistemeve 
tokësore që drejtpërdrejt varen nga sistemet ujore të cilat rezultojnë në 
dëmtimin e pronës, keqësojnë ose ndërhyjnë në rekreacion dhe përdorime të 
tjera të mjedisit.  

1.20. Ndotës - çdo substancë e rrezikshme që shkakton ndotje.  
1.21. Nxjerrje - lëvizje e ujërave kohë pas kohe nga trupi ujor sipërfaqësor me 

qëllim të krijimit të rezervave dhe përdorimit të tyre.  
1.22. Pellg ujor - sipërfaqja e tokës nga e cila e gjithë sipërfaqja e derdhjes rrjedh 

përmes një sekuence të rrymave, lumenjve dhe mundësisht liqeneve për në 
det sipas një grykëderdhje të vetme, grykëderdhje të gjerë ose deltë.  

1.23. Pellg lumi - sipërfaqja e tokës nga e cila të gjitha rrjedhat sipërfaqësore, 
derdhen përmes rrëkeve, lumenjve ose liqeneve në det, grykëderdhje apo 
deltë.  

1.24. Nën pellg - sipërfaqja e tokës nga e cila gjithë sipërfaqja e derdhjes rrjedh 
përmes një serie rrymash, lumenjsh dhe, mundësisht liqenesh tek një pikë e 
veçantë në një shtresë uji - normalisht një liqen ose një bashkërrjedhje 
lumore.  

1.25. Përdorim i ujit - shërbimet e ujit së bashku me aktivitetet tjera të ofrimit të 
shërbimit me ujë.  

1.26. Person - person fizik apo juridik i cili mund të jetë publik apo privat.  
1.27. Resurs ujor - të gjithë ujërat e brendshëm sipërfaqësor dhe nëntokësor, 

akuiferat dhe reshjet atmosferike, përfshirë edhe tokat ujore.  
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1.28. Regjim i ujërave - është tërësia e parametrave të cilët e përcaktojnë 
gjendjen sasiore dhe cilësore të ujërave, në vendin dhe në kohën e caktuar, 
përfshirë:niveli e ujit, rrjedha, drejtimin dhe shpejtësinë e rrjedhjes, vetitë 
fizike, kimike dhe radioaktive, përbërjen biologjike, prurjet e aluvioneve 
dhe parametrat tjerë.  

1.29. Prurja e pranueshme ekologjike - paraqet prurjen minimale e cila siguron 
ekuilibrin natyror dhe ekosistemin lidhur me ujin.  

1.30. Urdhëresa ujore – akt për administrimin dhe menaxhimin e resurseve ujore 
në periudhën e validitetit të lejes ujore.  

1.31. Kushte ujore – akt i përcaktimit të kushteve dhe përbërjes së 
dokumentacionit për ndërtimin e objekteve të reja dhe rikonstruimin e 
objekteve ekzistuese, për ndrrimin e teknologjisë dhe punëve tjera të cilat 
nuk trajtohen si ndërtime, të cilat përkohësisht ose periodikisht mund të 
ndikojnë në regjimin e ujërave. 

1.32. Pëlqimi ujor – akt i përcaktimit dhe harmonizimit të dokumentacionit që i 
bashkangjitet kërkesës për lëshimin e pëlqimit ujor me kushtet ujore, 
legjislacionin e ujërave dhe dokumentet planifikuese. 

1.33. Regjim ujor - kompleks i veçorive natyrore apo artificiale hidrologjike, 
hidromorfologjike dhe hidraulike të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë 
të një zone specifike gjatë një periudhe kohore.  

1.34. Rajon i pellgut lumor - sipërfaqe e tokës, e krijuar nga një apo më shumë 
pellgje lumenjsh fqinjë bashkë me ujërat nëntokësorë që është identifikuar 
me këtë ligj si njësi për menaxhimin e pellgut lumor.  

1.35. Retenzion - mabajtja e përkohshme e ujit të rreshjeve në kontinent - 
rezervuar, liqe.  

1.36. Rrëke - rrymë ujore të krijuara gjatë të rreshurave në shpatet malore.  
1.37. Substanca prioritare - substanca të identifikuara në përputhje me 

legjislacionin mjedisor në fuqi dhe direktivën kornizë për ujëra 2000/60.  
1.38. Shfrytëzimi i ujit -shërbimet dhe aktivitet të tjera që mund të kenë ndikim 

të veçantë në gjendjen dhe regjimin e ujërave.  
1.39. Shkarkim - lëshim i ujërave të ndotura të trajtuara apo të patrajtuara të 

ujërave të përdorura, të kanalizimit, produkteve kimike dhe nënprodukteve, 
mbeturinave industriale dhe substancave, pa marrë parasysh natyrën e tyre, 
në ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, sipërfaqe tokësore, nën tokë apo 
vende të gërmuara  

1.40. Shtrat - luginë natyrore, nëpër të cilën përherë ose kohë pas kohe, rrjedh uji 
ose në të cilën qëndrojnë trupat ujor amull.  

1.41. Trup ujor artificial - trupi sipërfaqësor i krijuar nga aktivitetet njerëzore.  
1.42. Trup ujor sipërfaqësor - elemente diskrete dhe kuptimplote të ujërave 

sipërfaqësor si liqenet, akumulimet, ujërrjedhat dhe kanalet.  
1.43. Ujërat e brendshme - të gjitha ujërat e ndenjura ose ujërat e rrjedhshme 

mbi sipërfaqen e një terreni dhe gjithë ujërat nëntokësorë në drejtim të 
bazamentit të tokës mbi të cilën është matur gjerësia territoriale e ujërave.  

1.44. Ujëra nëntokësorë - të gjitha ujërat të cilat janë nën sipërfaqen e tokës në 
zonën ujëmbajtëse dhe në kontakt direkt me tokën ose tabanin.  

1.45. Ujërat sipërfaqësorë - ujërat e brendshme, përveç ujit nëntokësor, ujërat e 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1312 

përkohshme dhe ujërat bregdetare, me përjashtim të statusit kimik për të 
cilin ai duhet të përfshijë gjithashtu ujërat territoriale.  

1.46. Zonë e rrezikuar nga erozioni - zona e cila nga veprimet e ujit apo erës 
vjen deri te shpëlarja, gërryerja ose rrëshqitja e tokës si dhe veprimet e tjera 
të dëmshme të cilat rrezikojnë shëndetin publik, pasurinë e tyre dhe 
çrregullimin e regjimit ujor dhe planifikimit hapësinor.  

1.47. IKSHP - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.  
1.48. IHMK - Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.  

 
Neni 5 

Zbatimi 
 
1. Administrimi me ujëra është veprimtari me interes shtetëror që kryhet në pajtim 

me dispozitat e këtij ligji. 
2. Me zbatimin e masave të parapara me këtë ligj nuk lejohet përkeqësimi i gjendjes 

së ujërave.  
3. Të gjitha masat, standardet nga fusha e ujërave dhe qëllimet e mbrojtjes së 

mjedisit, zbatohen si kërkesa minimale që duhet të plotësohen gjatë administrimit 
dhe menaxhimit me ujëra.  

 
Neni 6 

Parimet për administrim të qëndrueshëm 
 
1. Në pajtim me qëllimet për mbrojtjen, ruajtjen, shfrytëzimin e qëndrueshëm dhe 

afatgjatë, administrimi me ujëra bazohet në: 
1.1. Konceptin ekologjik, social dhe ekonomik - ujërat janë pjesë e proceseve 

natyrore dhe duhet të mbrohen si vendbanime të florës dhe faunës dhe me 
menaxhimin e tyre sigurohet interesi publik, i përcaktuar me ligj;  

1.2. Parimin e përkujdesjes - nëse ekziston rreziku se aktiviteti i caktuar mund 
të shkaktojë veprim të dëmshëm në ujërat ose veprim të dëmshëm nga 
ujërat, por për të nuk ka dëshmi shkencore, ndërmerren masa të bazuara në 
vlerësimin përkatës të rrezikut, të domosdoshme që të sigurohet nivel i lartë 
i mbrojtjes së ujërave dhe nga ujërat;  

1.3. Parimin e parandalimit - masat dhe aktivitetet e domosdoshme për 
mbrojtjen e ujërave dhe për mbrojtjen nga veprimet e dëmshme të ujërave 
duhet të ndërmerren në fazën e hershme, duke e penguar që të paraqitet 
rreziku ose të vijë te çfarëdo pasojë e dëmshme për ujërat;  

1.4. Parimin e minimizimit të përdorimit të resurseve ujore - që do të thotë 
se me rastin e aktiviteteve të cilat mund të kenë ndikim në ujëra, çdokush ka 
detyrim të sillet me kujdes dhe racionalisht t’i shfrytëzojë ujërat, të pengojë 
ndotjen e ujërave dhe të shmang çfarëdo efekti negativ dhe rrezik për 
shëndetin publik dhe mjedisin; 

1.5. Parimin e integrimit - që do të thotë se gjatë administrimit me ujëra, duhet 
të parashikohet mundësia e lidhjes mes veti të ujërave sipërfaqësor dhe 
nëntokësor, raportet mes tyre dhe me ekosistemin e varur nga ujërat dhe 
mediume të tjera në mjedis si dhe politikat e sektorëve tjerë siç janë bujqësia 
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dhe industria të cilat duhet të marrin në konsiderim çështjet e administrimit 
të ujërave;  

1.6. Parimin,, ndotësi paguan” - që do të thotë se çdo person që shkakton apo 
lejon shkarkime të ndotjes, do të përgjigjet financiarisht dhe penalisht, për të 
gjitha shpenzimet që dalin, përfshirë edhe shpenzimet për parandalimin e 
ndotjes, masat e nevojshme kontrolluese, shpenzimet administrative, 
shpenzimet riparuese apo kompensuese, në pajtim me këtë ligj;  

1.7. Parimin,, shfrytëzuesi paguan” - që do të thotë se shfrytëzuesi i ujit, do t’i 
paguajë të gjitha shpenzimet të cilat dalin nga ofrimi i shërbimeve në të cilat 
do të jenë të përfshira edhe shpenzimet e resurseve ujore për shfrytëzim, si 
dhe shpenzimet për mjedisin;  

1.8. Parimin e pengimit të ndotjes - në vendin e ndodhjes së ndotjes lëshimi i 
materieve dhe substancave ndotëse pengohet në vendin e ndodhjes së tyre;  

1.9. Parimin e perspektivës kohore - afatet kohore në planet dhe në vendimet 
për administrimin dhe menaxhimin me resurset ujore duhet të përkojnë me 
perspektivën kohore të efekteve të pritura;  

1.10. 1.10. Parimin e pjesëmarrjes së publikut dhe qasjes në informata - që 
do të thotë se organet kompetente detyrohen të sigurojnë qasje në informata 
për interesin e të gjitha palëve të interesuara me rastin e marrjes së 
vendimeve që kanë të bëjnë me resurset ujore; 

1.11. Parimin e pjesëmarrjes së palëve të interesuara - organet kompetente 
janë të detyruara që të sigurojnë, që në procedurën për miratimin e 
dispozitave, dokumenteve strategjike, plan - programeve dhe vendimeve të 
marrin parasysh interesat e palëve të interesuara;  

1.12. Parimin universal të shërbimeve ujore - sigurohet përmes mos 
diskriminimit, qëndrueshmërisë së shërbimit, cilësisë, efikasitetit, 
transparencës, çmimit të pranueshëm ekonomik dhe mbulimit të tërësishëm 
në sferën e kryerjes së shërbimeve.  

 
Neni 7 

Resurset Ujore 
 
1. Ujërat nuk janë lëndë e së drejtës së pronësisë të personave fizikë dhe juridikë, pa 

dallim nga statusi juridik i pronës në të cilën gjenden.  
2. Nxjerrja, shfrytëzimi, akumulimi, ndryshimi i drejtimit, ndërtimi, lëshimi si dhe 

veprimet tjera ndaj ujërave, kryhen në kushte, në mënyra dhe në procedura të 
përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 8 

Pasuritë ujore artificiale 
 
1. Pasuritë ujore artificiale përfshin:  

1.1. resurset ujore të cilat janë krijuar si rezultat i zhvendosjes apo rregullimit të 
rrjedhave natyrore ujore; dhe  

1.2. marrjen e ujërave, eksploatimin e inerteve apo veprimtarive të ngjashme.  
2. Pavarësisht nga nënparagrafi 1.1. i paragrafit 1. të këtij neni, resurset ujore të cilat 
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janë formuar për qëllime të të drejtave ujore, por të cilat nuk mund të përdoren për 
përdorim të përgjithshëm, nuk mund të jenë pasuri ujore artificiale.  

3. Në rastet, kur resurset ujore nga nënparagrafi 1.1. i paragrafit 1. të këtij neni janë 
në pronësi private, Ministri me vendim mund t’i shpallë pasuri ujore publike 
artificiale, kurse procedura e regjistrimit të hapësirës, si pasuri publike ujore, bëhet 
në pajtim me ligjin.  

4. Statusi i pasurive ujore publike artificiale, mund të pushoj, kur nuk i plotëson 
kushtet e parapara me ligj.  

5. Ministri me akt nënligjor, do të rregulloj mënyrën e shpalljes dhe humbjes së 
statusit, nga paragrafi 4. i këtij neni. 

 
Neni 9 

Formimi i statusit të pasurive ujore natyrore 
 
1. Me qëllim të mbrojtjes së ujërave, shfrytëzimit të përgjithëshëm të ujit, pasurive 

tjera ujore të cilat kryhen për nevoja të interesit publik, pronarit ose poseduesit të 
tokës dhe të resurseve ujore, mund t’i kufizohet shfrytëzimi i tyre, në pajtim me 
ligjin.  

2. Me qëllim të sigurimit të qasjes së lirë në resurset ujore, e drejta e kalimit bëhet në 
pajtim me ligjin.  

 
Neni 10 

Kufizimet për përdorim publik 
 
1. Kalimi në hapësirat fizike dhe ujëra, mund të lejohet vetëm për qëllimet e ndërtimit 

dhe instalimit të pajisjeve të infrastrukturës publike; ndërtimit të pajisjeve për 
pasuritë artificiale, të parapara me këtë ligj dhe aktet nënligjore, të dalura nga ky 
ligj; masave të zbatuara për përmirësimin e karakteristikave hidromorfologjike dhe 
biologjike, të ujërave sipërfaqsor;masave të zbatuara për mbrojtje të natyrës; 
ndërtimit të pajisjeve të nevojshme; ndërtimit të objekteve për përdorim të ujërve; 
mbrojtjes nga përmbytjet; shfrytëzimit të banjove natyrore; dhe vendosjes së 
pajisjeve të caktuara, për siguri publike dhe shpëtim. 

2. Pronari ose poseduesi i tokës, duhet të lejoj kalim të lirë në tokën e tij dhe pasurinë 
ujore dhe të lejoj përdorim publik të pasurive ujore, për qëllimet e parapara, sipas 
paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Përdorimi publik i tokave, për rreth brigjeve ujore për përdorim publik, duhet të 
lejohet, nëse përdorimi i tillë, pronarit nuk i shkakton ndonjë dëm.  

4. Pronari ose poseduesi i pajisjeve të infrastrukturës publike, duhet ta përjashtoj 
përdorimin publik, në zonat ku janë të vendosura pajisjet, nëse është në interes të 
mbrojtjes së shëndetit publik.  

5. Pronari ose poseduesi i ujërave dhe resurseve ujore, nuk ka të drejtë në 
kompensim, për kufizimet nga paragrafi 1. i këtij neni, përveç dëmit të zakonshëm.  
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Neni 11 
Detyrimet lidhur me kërkimet ujore 

 
1. Për qëllime të kërkimeve ujore, për nevojat e furnizimit me ujë të pijes, vrojtimet 

për interes publik të ujërave, pronari ose poseduesi i tokës, është i detyruar që të 
lejoj personat e autorizuar të shërbimeve publike që t’i kryejnë të gjitha punët e 
lidhura me shërbimin publik dhe të lejojë kalim të lirë në atë zonë.  

2. Pronari ose poseduesi i resurseve ujore, brigjeve apo tokës tjetër, për nevojat e 
cekura në paragrafin  

3. të këtij neni, është i detyruar të lejoj përdorimin e mjeteve dhe instalimeve të veta 
të cilat përdoren për marrjen e mostrave të ujit.  

4. Kryesi i punëve nga paragrafi 1. i këtij neni, është i detyruar që pas kryerjes së 
punëve, tokën dhe objektet, t’i kthej në gjendjen e mëparshme.  

5. Pronari ose poseduesi i resurseve ujore, brigjeve apo tokës tjetër, për punët e 
kryera sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni ka të drejtë kompensimi për dëmin e 
shkaktuar.  

 
Neni 12 

Eksproprijimi –shpronësimi- i pronës për përdorim publik 
 
1. Për përdorim publik të ujërave ose të brigjeve, në raste kur është e domosdoshme, 

Qeveria e Kosovës “këtu e tutje: Qeveria”, mund të kërkoj ekspropriim apo 
kufizim të të drejtave të pronarit, përkatësisht të poseduesit të tokave, ujit apo 
brigjeve, në pajtim me Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme.  

2. Për ndërtimin e objekteve dhe pajisjeve ujore, të destinuara për shërbime publike 
sipas këtij ligji, të drejtat e pronarit në resurset ujore apo brigjeve ujore, mund t’i 
merren, në pajtim me Ligjin për shpronësimin e pronës së paluajtshme.  

 
KREU II 

KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË 
 

Neni 13 
Përgjegjësitë e Ministrisë 

 
1. Ministria është përgjegjëse për:  

1.1. hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore që kanë të bëjnë me të gjitha 
çështjet e resurseve ujore në Republikën e Kosovës;  

1.2. zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore nga fusha e resurseve ujore, 
përfshirë edhe ligjet tjera nga fusha e mjedisit jetësor;  

1.3. zhvillimin e politikave nga fusha e resurseve ujore, si dhe objektivave nga 
programi i Qeverisë për fushën e resurseve ujore dhe mjedisit;  

1.4. hartimin e Strategjisë Shtetrore per resurse ujore dhe Planeve për 
menaxhimin e resurseve ujore në nivel pellgu lumor;  

1.5. administrimin dhe menaxhimin e të gjitha resurset ujore në territorin e 
Republikës së Kosovës;  

1.6. kryerjen e të gjitha punëve dhe aktiviteteve administrative, profesionale dhe 
punëve tjera organizative dhe zhvillimore që obligohen me këtë ligj;  
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1.7. bashkëpunimin e ngushtë me ministritë tjera të linjës në Republikën e 
Kosovës lidhur me resurset ujore dhe mjedisin jetësor;  

1.8. bashkëpunimin ndërkufitar me shtetet fqinje dhe më gjerë në fushën e 
resurseve ujore.  

 
Neni 14 

Komunat 
 
1. Komuna është përgjegjëse për lëshimin e lejeve ujore të përcaktuar sipas aktit 

nënligjor për leje ujore.  
2. Komuna është përgjegjëse edhe sipas neneve 40, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 68 dhe 72 

të këtij ligji.  
 

KREU III 
ORGANET DHE NJËSIT QË THEMELOHEN ME LIGJIN E UJËRAVE 

 
Neni 15 

Këshilli ndërministror për ujërat 
 
1. Me këtë ligj themelohet Këshilli ndërministror për ujërat.  
2. Këshilli ndërministror është trup koordinues dhe vendimmarrës, që shqyrton 

çështjet sistemore të administrimit me ujëra, harmonizimin e nevojave dhe 
interesave të ndryshme, si dhe propozon masat për zhvillimin, shfrytëzimin dhe 
mbrojtjen e resurseve dhe sistemit ujor të Kosovës.  

 
Neni 16 

Përbërja e Këshillit 
 
1. Këshilli ndërministror për ujëra përbëhet nga pesë (5) anëtarë.  
2. Anëtarët e Këshillit ndërministror për ujëra janë Kryeministri i Kosovës dhe katër 

(4) ministra të linjës. Këshilli udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës.  
 

Neni 17 
Funksioni 

 
1. Këshilli ndërministror për ujëra jep mendime dhe rekomandime për:  

1.1. propozim ligjet dhe aktet tjera nënligjore që kanë të bëjnë me rregullimin e 
çështjeve nga fusha e ujërave në përgjithësi;  

1.2. zbatimin e ligjeve dhe aktet nënligjore që kanë të bëjnë me menaxhimin e 
ujërave;  

1.3. hartimin dhe aprovimin e Strategjisë Shtetrore për ujëra;  
1.4. zhvillimin e politikave nga fusha e ujërave;  
1.5. zgjedhjen e politikave financiare nga fusha e ujërave.  
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Neni 18 
Rregullorja dhe kryerja e punëve administrativo - teknike 

 
1. Këshilli ndërministror i ujërave harton rregulloren e punës të cilën e miraton 

Qeveria e Republikës së Kosovës.  
2. Mjetet për shpenzimet e punës së këshillit ndërministror të ujërave sigurohen nga 

buxheti i Republikës së Kosovë.  
 

Neni 19 
Raportimi 

 
Këshilli ndërministror i ujërave përgatitë raporte vjetore të cilat i raporton para 
Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 20 
Instituti i Kosovës për ujëra 

 
1. Me qëllim të zhvillimit dhe përparimit hulumtues dhe projektues, Ministria 

themelon Institutin e Kosovës për ujëra, si organ i pavarur.  
2. Detyrat, përgjegjësitë dhe financimi i Institutit të Kosovës për ujëra, përcaktohen 

me Statutin për veprimtarinë e Institutit.  
 

Neni 21 
Autoriteti i rajonit të pellgjeve lumore 

 
1. Për qëllime të administrimit të ujërave sipas këtij ligji, në territorin e pellgjeve të 

caktuara me këtë ligj, Kosova trajtohet si një rajon i pellgjeve lumore.  
2. Për rajonin, nga paragrafi 1. i këtij neni themelohet Autoriteti i rajonit të pellgjeve 

lumore, tani e tutje Autoriteti.  
3. Selia e Autoritetit është në Prishtinë.  
4. Autoriteti i raporton Ministrit.  
 

Neni 22 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Autoritetit 

 
1. Autoriteti kryen punët dhe detyrat e parapara me këtë ligj dhe është i detyruar të:  

1.1. mbledh të dhënat e nevojshme për caktimin e burimeve, sasitë dhe vetitë e 
ujërave;  

1.2. ndërmerr masa të nevojshme për ruajtjen e ujërave sipërfaqësorë dhe 
nëntokësorë;  

1.3. përpilon vlerësime për secilin pellg;  
1.4. siguron menaxhimin me pjesët e pellgut ndërkombëtar, në territorin e 

Kosovës;  
1.5. udhëheq dhe mirëmban regjistrin e zonave të mbrojtura ujore;  
1.6. harton planet për menaxhim e ujërave për pellgun;  
1.7. përpilon dhe zbaton programin e monitorimit dhe masave;  
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1.8. përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të 
ujërave në pellg;  

1.9. mbledh, përpunon dhe përkujdeset për të dhënat për vrojtimin e ujërave;  
1.10. mbledh dhe përpunon të dhënat për regjistrin e objekteve dhe pajisjeve 

ujore;  
1.11. themelon, përgatitë dhe përkujdeset për regjistrin e ndotësve në pellg;  
1.12. propozon shpronësimin e tokës në të cilën gjenden ujërat nëntokësorë, të 

nevojshme për furnizim publik;  
1.13. mbledh mjete financiare nga kompensimet, kontributet, buxheti, grantet;  
1.14. kryen punët financiare-administrative në pellgun përkatës;  
1.15. afirmon metodat teknike për ruajtjen e ujërave; dhe  
1.16. kryen detyra shtesë, të caktuara me akt nënligjor nga Ministria.  

 
KREU IV 

 
Neni 23 

Ujërat ndërkufitare të lumenjve 
 
1. Administrimi me ujërat ndërkufitare të lumenjve dhe rrjedhat ndërkombëtare, 

kryhet në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me marrëveshjet ndërkufitare të 
ratifikuara nga Republika e Kosovës me shtetet fqinj dhe më gjerë.  

2. Të gjithë shfrytëzuesit e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, janë të obliguar që 
gjatë shkarkimi të ujërave të shfrytëzuara, të mos shkaktojnë veprime të dëmshme 
në mjedisin rrethues dhe sferat tjera të mjedisit.  

3. Autoritetet kompetente në nivel shteti duhet ti koordinojnë planet dhe programin e 
masave për administrimin dhe menaxhimin e ujërave ndërkombëtare.  

4. Pellgjet lumore që mbulon territorin Republikës së Kosovës dhe një apo më shumë 
prej shteteve kufitare dhe më gjerë përcaktohet si rajon i pellgut ndërkombëtar.  

 
Neni 24 

Ndikimet negative të ujërave të Kosovës në shtetet fqinjë 
 
1. Në rastet e rrezikut nga ndotja, si dhe ndotjeve të papritura apo shkarkimeve të 

ujërave të ndotura ose ndikimeve tjera nga ndonjë lum i cili kalon kufijtë e 
Republikës së Kosovës, Ministria në bashkëpunim me ministritë relevante, 
informon palët, shtetet të cilat rrezikohen nga gjendja e krijuar.  

2. Ministria obligohet të identifikojë shkaqet dhe pasojat nga ndotja dhe ndikimet 
tjera negative. Në afatin sa më të shkurt kohorë të filloj procedurat për ndërmarrjen 
e masave sanuese, si dhe të filloj proceduarat për negocimin dhe harmonizimin e 
veprimeve me autoritetet kompetente të shteteve në kufij për zbatimin e masave 
për minimizimin e rrezikut, si dhe eliminimin e rrezikut në burim të parë nga ku 
është ardhur ndotja apo efekti tjetër negativ në ujë. 
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Neni 25 
Ndikimet negative nga shtetet fqinje 

 
1. Në rastet e çrregullimeve - aksidenteve ose kërcënimit nga ndikimet negative në 

ujëra nga ndonjëri nga shtetet fqinj, Ministria në bashkëpunim me ministritë 
relevante është e obliguar që menjëherë të ngreh procedurë për informimin e shtetit 
fqinj, për situatën e re të krijuar dhe për pasojat.  

2. Në rast se shteti fqinj nuk vepron në pajtim me marrëveshjet bilaterale apo 
marrëveshjet ndërkombëtare për shfrytëzimin dhe mbrojtjen e ujërave ndërkufitare, 
Ministria në bashkëpunim me ministritë relevante fillon proceduarat në nivelet të 
organeve kompentente ndërkombëtare, me qëllim që shteti fqinj i cili rrezikon 
ujërat të obligohet të respektoj marrëveshjet ndërkombëtare.  

 
KREU V 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME PËR SHFRYTËZIMIN E UJËRAVE 
 

Neni 26 
Regjimi i ujërave 

 
1. Regjimi i ujërave është tërësia e parametrave të cilët e përcaktojnë gjendjen sasiore 

dhe cilësore të ujërave.  
2. Ndalohet kryerja e të gjitha punëve të cilat shkaktojnë ndryshimin në gjendjen 

ujor.  
3. Intervenimet me qëllim të përmirësimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes së gjendjes 

së mirë të ujërave, kryhen në pajtim me planet për menaxhim të pellgjeve lumore.  
 

Neni 27 
Shfrytëzimi i ujërave 

 
1. Shfrytëzimi i ujërave përfshinë aktivitetet e marrjes, nxjerrjes, akumulimit, 

ndryshimit të drejtimit të rrjedhave sipërfaqësore dhe nëntokësore për: 
1.1. konsum nga ana e njeriut, për ujë të pijshëm dhe përgatitjen e ushqimeve, 

bujqësi, industri, teknologji dhe nevoja tjera;  
1.2. prodhimin e energjisë elektrike;  
1.3. turizëm dhe rekreacion;  
1.4. aktivitetet e dërgimit dhe lëshimit, si dhe veprimet tjera ndaj ujit.  

 
Neni 28 

Përparësitë për shfrytëzimin e ujërave 
 
1. Nëse ka më tepër se një kërkesë për shfrytëzimin e ujit nga një trup i njëjtë ujor, 

për të cilin nuk është dhënë leje për shfrytëzimin e ujit, leja lëshohet sipas këtyre 
prioriteteve: 
1.1. furnizimin të popullatës me ujë të pijshëm, përgatitjen e ushqimit dhe ujë 

për pije për bagëtinë;  
1.2. nevojat e bujqësisë;  
1.3. nevojat e industrisë dhe për nevoja ekonomike;  
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1.4. nevojat e prodhimit të energjisë elektrike dhe nevojat tjera motorike;  
1.5. nevojat e sektorit jo konsumues - rekreacion;  
1.6. nevojat e mbushjes së ujit nëpër shishe- nevoja komerciale.  

 
Neni 29 

Shfrytëzimi i përgjithshëm i ujërave 
 
1. Ujërat janë në shfrytëzim të përgjithshëm nëse:  

1.1. shfrytëzohen për nevojat e një amvisërie;  
1.2. nuk nevojiten objekte dhe pajisje tjera për shfrytëzimin e ujërave;  
1.3. nuk prishet regjim i ujërave dhe e drejta për shfrytëzim të barabartë të 

ujërave, nga ana e personave të tjerë;  
1.4. shfrytëzohen për fikjen e zjarrit dhe për marrjen e masave të domosdoshme 

sanitare dhe masave tjera në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme ose 
fatkeqësive dhe aktiviteteve tjera me interes publik.  

 
KREU VI 

PLANIFIKIMI 
 

Neni 30 
Dokumentet themelore të planifikimit 

 
1. Dokumentet themelore për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të resurseve 

ujore në territorin e Republikës së Kosovës, janë: 
1.1. Strategjia shtetrore për ujëra; dhe,  
1.2. Planet për menaxhimin e pellgjeve lumore.  

 
Neni 31 

Strategjia Shtetrore për Ujëra 
 
1. Strategjia shtetrore për ujëra, hartohet nga Ministria për një periudhë kohore njëzet 

(20) vjeçare, me mundësi rishikimi dhe plotësimi çdo pesë (5) vjet.  
2. Strategjia shtetrore për ujëra, miratohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 

propozimin e Qeverisë.  
3. Strategjia shtetrore për ujëra hartohet në bashkëpunim me organet kompetente të 

administratës shtetërore; për ekonomi, financa, bujqësi, pylltari, zhvillim rural, 
tregti, industri, shëndetësi, transport, komunikacion, energji, trashegimi kulturore, 
ndërmarrje publike dhe private, shoqëri civile dhe organe tjera nga fusha e 
mjedisit.  

 
Neni 32 

Planet për menaxhimin e pellgjeve lumore 
 
1. Për secilin pellg lumor, përgatitet Plani për menaxhimin e pellgut lumor.  
2. Përgjegjës për përgatitjen e Planit për menaxhimin e pellgjeve lumore është 

Autoriteti.  
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3. Plani për menaxhimin e pellgut lumor hartohet për periudhën kohore gjashtë (6) 
vjeçare.  

4. Me propozim të Ministrisë, Qeveria miraton Planin për menaxhimin e pellgut 
lumor.  

5. Planet për menaxhimin e pellgjeve lumore, zbatohen përmes lëshimit të lejeve 
ujore, koncesionit dhe përmes instrumenteve tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

6. Organet dhe institucionet që kanë të drejta dhe obligime lidhur me administrimin e 
ujërave në rrjedhat e lumit, janë të obliguara që të punojnë në pajtim me Planin për 
menaxhimin e pellgjeve lumore.  

7. Përmbajtja e planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore është përcaktuar në 
Shtojcen 1. të këtij ligji.  

 
Neni 33 

Hartimi, revidimi, informimi, konsultimi me publikun për Planin e menaxhimit 
të pellgjeve lumore 

 
1. Për të siguruar pjesëmarrjen e opinionit në hartimin e planit, do të publikohet dhe 

do të paraqitet në publik plani për menaxhimin e pellgjeve lumore:  
1.1. orari kohor dhe programi i punës për hartimin e planit;  
1.2. pasqyra e çështjeve të rëndësishme nga fusha e menaxhimit të ujërave, së 

paku tre (3) vjet nga periudha që është lëndë e planit;  
1.3. ekzemplarë të planit për menaxhimin e pellgut lumor së paku një (1) vit para 

fillimit të periudhës që është lëndë e planit.  
2. Qeveria, me vendim paraqet planin në shqyrtim publik.  
3. Vendimi publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës”.  
4. Shqyrtimin publik e organizon Ministria, për kohëzgjatjen e shqyrtimit publik 

Ministria është e detyruar të organizoj debat profesional për planin.  
5. Ministria është e detyruar të përpilojë procesverbal nga debati publik dhe shqyrtimi 

profesional si dhe t’ia bashkëngjisë shënimet e stenogramit në shqyrtim.  
 

Neni 34 
Programi i Masave 

 
1. Me propozim të Autoritetit, Qeveria e miraton programin e masave, për zbatimin e 

objektivave, të paraqitura në Strategjinë shtetrore për ujëra dhe Planin për 
menaxhimin e pellgjeve lumore.  

2. Programi i masave të caktuara, nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të përmbajë 
masat themelore, të nevojshme për arritjen e objektivave që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e ujërave.  

3. Masat themelore, sipas paragrafit 2. të këtij neni, duhet të përfshijnë:  
3.1. masat që duhet zbatuar për mbrojtjen e ujërave;  
3.2. masat e parapara me këtë ligj dhe me aktet nënligjore të dalura nga ky ligj;  
3.3. masat e parapara për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës me ligjet në fuqi;  
3.4. masat e parapara me aktet mbi peshkimin;  
3.5. masat që sigurojnë cilësi të qëndrueshme të ujit për pije; dhe  
3.6. masat e parapara për rekreacion dhe larje.  

4. Masat të cilat zbatohen për rregullimin e ujërave:  
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4.1. masat e zbatuara për mbrojtjen dhe balancimin e sasisë së ujërave masat e 
zbatuara për mbrojtjen nga efektet e dëmshme të ujërave masat e zbatuara 
për mirëmbajtjen e ujërave; dhe përcaktimi i hapësirës për ndërtimin e 
infrastrukturës ujore;  

4.2. Masat e zbatuara për shfrytëzimin e ujërave;  
4.3. masat e zbatuara për lejimin e shfrytëzimit të ujërave;  
4.4. masat e zbatuara për kompensim të kostos së shfrytëzimit të ujërave; dhe  
4.5. masat për afirmimin e shfrytëzimit të qëndrueshëm të ujërave.  

5. Programi i masave gjithashtu, mund të përfshijë masat tjera, për të arritur kushte 
më të mira të ujërave, kur ato duhet të zbatohen veçanarisht, për aprovimin e 
marrëveshjeve për reduktimin e ngarkesave të ndotjeve në ujëra, afirmimin dhe 
shfrytëzimin optimal të ujërave si dhe përgatitjen dhe hulumtimin e çështjeve për 
mbrojtjen e ujërave.  

6. Programi i masave gjithashtu, duhet të përcaktoj prioritetet, për zbatimin e masave 
të parapara në paragrafin 3. të këtij neni.  

7. Në bazë të të dhënave, kur konstatohet se me Strategjinë shtetrore për ujëra dhe 
Planin për menaxhimin e pellgjeve lumore, nuk mund të arrihen objektivat për 
trupat individuale të ujërave, Ministria do t’i identifikojë arsyet për këtë, do të 
hulumtoj, përmirësoj vrojtimin e programit dhe do t’i propozojë Qeverisë nxjerrjen 
e masave shtesë, përfshirë caktimin e vlerave të përkufizuara.  

8. Qeveria duhet të shqyrtojë dhe kur është e domosdoshme, të plotësojë programin e 
masave, për çdo gjashtë (6) vjet.  

9. Qeveria, lidhur me zbatimin e masave, do t’i raportojë Kuvendit të Kosovës, në 
çdo dy (2) vjet.  

 
Neni 35 

Programi i Monitorimit të ujërave 
 
1. Programi i Monitorimit të ujërave hartohet nga Ministria ndërsa miratohet nga 

Qeveria.  
1.1. Programi i monitorimit hartohet për një periudhë dyzet (40) vjeçare me 

mundësi rishikimi, plotësimi dhe ndryshimi, bazuar në të dhënat e 
monitorimit.  

1.2. Kompetent për zbatimin e monitorimit është IHMK.  
1.3. Përgjegjës për monitorimi e sasisë dhe cilësisë së ujërave sipërfaqësorë, 

nëntokësorë dhe akumulacione është IHMK.  
1.4. Përgjegjës për monitorimin e sasisë dhe cilësisë së ujërave që përdoren për 

pije është IKSHP dhe ofruesit e shërbimit të ujit.  
 

Neni 36 
Ndërlidhja në mes të Strategjisë dhe Planit për Menaxhimin e Pellgjeve 

me Strategjitë dhe Planet tjera Sektoriale 
 
1. Planet hapësinore dhe planet sektoriale që mund të kenë ndikim në mbrojtjen, 

rregullimin dhe shfrytëzimin e ujërave, duhet t’i definojnë zonat e mbrojtura dhe 
ato të rrezikuara.  
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2. Hartuesi i planeve hapësinore dhe sektoriale, gjatë hartimit, duhet të ketë parasysh 
regjimin juridik me të cilin rregullohen shkeljet e hapësirës fizike, në rajonet e 
caktura nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Hartuesi i planeve hapësinore, në procedurën e përgatitjes së tij, duhet të definojë 
hapësirën fizike e cila është e lidhur me ndërtimin e objekteve dhe pajisjeve ujore, 
të përcaktuar në Strategjinë e Shtetrore për ujëra dhe Planin për menaxhimin e 
pellgjeve lumore.  

 
KREU VII 

 
Neni 37 

Objektet dhe pajisjet ujore 
 
1. Objektet dhe pajisjet ujore në kuptim të këtij ligji, janë objekte të dedikuara, për:  

1.1. përcaktimin e regjimit të ujërave: digat me pajisjet dhe objektet e tyre 
akumuluese, rezervuarët, basenet e retencionit dhe inundacioneve shtretërit 
e rregulluar të lumit, rrëkeve të rregulluara dhe sipërfaqeve erozive, 
kanaleve rrethore, stacioneve të pompimit, mureve mbrojtëse;  

1.2. sigurimin, transportin dhe përgatitjen e ujit për furnizimin e banorëve, 
nevoja industriale dhe nevoja tjera ekonomike dhe komunale;  

1.3. sigurimin, sjelljen dhe përgatitjen e ujit për ujitje të tokave bujqësore, 
pranimin dhe dërgimin e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë të tepërta - 
kullim;  

1.4. sjelljen dhe shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike.  
 

Neni 38 
Statusi juridik i objekteve dhe pajisjeve ujore 

 
1. Statusi i objekteve dhe pajisjeve ujore fitohet ose humbet në bazë të vendimit të 

cilën e nxjerr Ministri.  
2. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni, nuk do të lëshohet nëse objektet dhe pajisjet 

nuk kanë leje përdorimi - ujore, ndërtimore.  
3. Statusi i objekteve dhe pajisjeve ujore pushon atëherë kur ato bëhen të 

panevojshme për interesin publik.  
 

Neni 39 
Krijimi i objekteve dhe pajisjeve ujore 

 
1. Objektet dhe pajisjet ujore, në kuptim të këtij ligji, përcaktohet si pronë publike 

apo pronë e operatorit të shërbimeve publike. 
2. Objektet dhe pajisjet ujore mund të përfshihen në transakcione, vetëm në mes të 

personave nga paragrafi 1. i këtij neni.  
3. Kur objekti dhe pajisja ujore është në pronësi publike ose të operatorit të shërbimit 

publik, sipas këtij ligji, personat tjerë të cilët synojnë përdorimin e objektit dhe 
pajisjes ujore për destinime, kur një aktivitet i tillë, nuk e cenon ose pengon 
aktivitetin, për të cilin është ndërtuar objekti dhe pajisja ujore e për të cilën është 
dhënë leja ujore nga Ministria, mund të marrin pjesë si investitorë.  
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4. Palët nga paragrafi 3. i këtij neni, janë të detyruara të bëjnë mirëmbajtjen e rregullt 
dhe investive të objekteve dhe pajisjeve ujore, proporcionalisht me investimet e 
kryera dhe vëllimit të përdorimit për destinime tjera.  

5. Marrëveshjet reciproke lidhur me të drejtat dhe detyrimet për shfrytëzimin dhe 
mirëmbajtjen në mes të pronarit të objekteve dhe pajisjeve ujore dhe palëve nga 
paragrafi 4. i këtij neni, do të rregullohen me kontratë.  

6. Në rast të falimentimit apo likuidimit të operatorit të shërbimeve publike, objektet 
dhe pajisjet ujore kalojnë në pronën publike.  

 
Neni 40 

Financimi i ndërtimit të objekteve dhe pajisjeve ujore 
 
1. Me pëlqimin e Ministrisë, personi i interesuar, mund të marrë pjesë si investitor në 

ndërtimin e objekteve dhe pajisjeve ujore të cilën e ndërton ministria, komuna për 
mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave apo qëllime tjera.  

2. Personi juridik dhe fizik nga paragrafi 1. i këtij neni, nuk mund të fitojë të drejtën 
pronësore në objektet dhe pajisjet ujore.  

3. Të drejtat dhe detyrimet në mes të pronarit të objekteve dhe pajisjeve ujore dhe 
palëve nga paragrafi 1. i këtij neni, rregullohen me kontratë.  

 
Neni 41 

Përdorimi i objekteve dhe pajisjeve ujore 
 
1. Bartësi i së drejtës ujore, duhet të sigurojë mbrojtjen e objekteve dhe pajisjeve 

ujore, për mbrojtje kundër efekteve të dëmshme të ujërave, ndërtimin e objekteve 
të posaçme si dhe t’i menjanojë të gjitha defektet e paraqitura.  

2. Me lejen ujore apo koncesionin për ujëra, caktohet detyrimi për vrojtimin e 
fenomeneve natyrore, lidhur me përdorimin e posaçëm të pronës ujore dhe 
vlerësimin e ndikimit, të objekteve ose impianteve në regjimin ujor, si dhe mënyra 
e dërgimit të të dhënave Ministrisë.  

3. Bartësi i së drejtës ujore është i detyruar që të ketë rregullat për përdorim dhe 
mirëmbajtje të objekteve dhe pajisjeve ujore.  

 
Neni 42 

Digat dhe akumulimet 
 
1. Me qëllim të arritjes së sigurisë konstruktive, ekonomike dhe funksionale, digat 

projektohen, ndërtohen dhe shfrytëzohen sipas dokumentacionit të paraparë teknik, 
të hartuar në pajtim me aktin nënligjor të cilin e nxjerr Ministria si dhe ligjeve 
tjera.  

2. Personi juridik i cili menaxhon me digën, është i detyruar që një kopje të studimit 
t`ia dërgojë Ministrisë, më së voni tridhjetë (30) ditë, para fillimit të mbushjes dhe 
zbrazjes së akumulimit.  
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Neni 43 
Vrojtimi i digave 

 
1. Vrojtimi dhe shfrytëzimi i digave bëhet në pajtim me dokumentacionin teknik dhe 

kushtet e lejes ujore.  
2. Nëse me rastin e vrojtimit konstatohen mangësi të cilat mund të rrezikojnë 

stabilitetin e digës dhe objekteve përcjellëse, personi juridik i cili menaxhon me 
digën, është i detyruar që menjëherë ta informojë Ministrinë.  

3. Personat fizikë dhe juridikë të cilët vrojtojnë digat, duhet të jenë të licencuar nga 
organet kompetente për këtë çështje.  

4. Personat fizikë dhe juridik detyrohen të raportojnë mbi gjendjen e sigurisë së 
digave çdo gjashtë (6) muaj, si dhe të marrin masa adekuate për rehabilitimin e 
digës.  

 
Neni 44 

Alarmimi në rast rreziku 
 
1. Personi juridik i cili e menaxhon me digën është i detyruar që:  

1.1. ta ruaj projektin për pasojat, në rastet e shkatërrimit të papritur ose të 
kapërderdhjes së digës;  

1.2. të instaloj dhe mirëmbaj pajisjet për lajmërim dhe alarmim;  
1.3. të organizoj dhe siguroj lajmërimin dhe alarmimin në rast rreziku; dhe  
1.4. ta ndërlidh sistemin e lajmërimit dhe alarmimit të digës me sistemet e njejta 

komunale, territoret e të cilave janë potencialisht të rrezikuara në rast të 
shkatërrimit ose kapërderdhjes së papritur të digës.  

 
KREU VIII 

RREGULLIMI DHE KONTROLLIMI I UJËRAVE 
 

Neni 45 
Mbrojtja nga veprimet e dëmshme të ujërave 

 
1. Mbrojtja nga veprimet e dëmshme të ujërave përfshin aktivitetet dhe masat për 

mbrojtjen dhe sigurinë nga vërshimet, mbrojtjen nga erozioni dhe rrëketë, si dhe 
menjanimin e pasojave nga veprimet e dëmshme të ujit.  

2. Mbrojtja nga veprimet e dëmshme të ujërave kryhet në kushte, në mënyra dhe në 
procedura të parapara me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 46 

Kompetencat për mbrojtje nga vërshimet e dëmshme të ujërave 
 
1. Kompetent për mbrojtje nga veprimet e dëmshme të ujërave dhe mbrojtjen nga 

erozioni dhe veprimet tjera të dëmshme në zona urbane, zona e kufijve të qytetit 
është komuna.  

2. Kompetent për mbrojtje nga veprimet e dëmshme të ujërave dhe mbrojtjen nga 
erozioni dhe veprimet tjera të dëmshme të ujërave në hapësirën e pellgut lumor 
është Autoriteti.  
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3. Komunat dhe Autoriteti janë kompetente edhe për rregullimin dhe mirëmbajtjen e 
infrastruktures mbrojtëse në shtretërit e lumenjve, përfshirë edhe pritat malore, 
muret mbrojtëse dhe objektet tjera mbrojtëse.  

4. Financimi për rregullim dhe mirëmbajtje bëhet nga buxheti i Kosovës, Ministrisë, 
Komunave dhe nga burimet tjera.  

5. Ministria përcjell koordinimin e aktiviteteve që ndërmirren nga komunat dhe 
Autoriteti nga paragrafet 1., 2., 3. dhe 4. të këtij neni.  

6. Të gjitha aktivitetet dhe masat që ndërrmirren në rregullimin, mirëmbajtjen dhe 
mbrojtjen nga ujërat, përfshirë edhe erozionin, janë të obliguara të kryhen në 
harmoni me Strategjinë shtetrore të ujërave dhe Planet për menaxhimin e pellgjeve 
lumore, përfshirë edhe planet zhvillimore dhe urbane të komunave.  

 
Neni 47 

Programi për mbrojtjen nga veprimet e dëmshme të ujërave 
 
1. Programin për mbrojtjen nga veprimet e dëmshme të ujërave e hartojnë komunat 

dhe Autoriteti në bashkëpunim me organet tjera të administratës shtetrore, 
kompetente për krryerjen e punëve nga fusha e ujërave.  

2. Ministria me akt nënligjor përcakton përmbajtjen, mënyrën dhe procedurat e 
programit.  

 
Neni 48 

Mbrojtja e brigjeve të ujërrjedhave dhe akumulimeve 
 
1. Me qëllim të mbrojtjes së shtretërve, brigjeve të ujërrjedhave, kanaleve, tuneleve, 

akumulimeve të ujërave, është e ndaluar:  
1.1. ndërrimi i drejtimit të ujit në ujërrjedha dhe kanale;  
1.2. nxjerrja e rërës, zhavorrit, gurëve, deponimi i dheut, hudhja e mbeturinave, 

materialeve të ngurta dhe shkarkimi i materieve të lëngëta në ujërrjedha, 
liqene, akumulime dhe në brigjet e tyre;  

1.3. ndërtimi i objekteve tjera të cilat nuk shërbejnë për mbrojtjen nga 
përmbytjet, në largësi së paku tridhjetë (30) metra, nga vija e plotave të larta 
të ujërrjedhave dhe akumulimeve;  

1.4. kryrja e punëve në afërsi të ujërrjedhave, liqeneve, akumulimeve, tuneleve 
të cilat do të mund të rrezikojnë stabilitetin e objekteve mbrojtëse ose 
përdorimin e tyre, si dhe transportimin e materieve të dëmshme dhe të 
rrezikshme;  

2. Ndërrimi i drejtimit, nxjerrja e rërës, zhavorrit, gurëve, ndërtimi i objekteve kryhet 
vetëm nën kushtet, mënyrën dhe procedurat e caktuara sipas këtij ligji.  

3. Kushtet, kriteret dhe procedurat përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga 
Ministria.  

 
Neni 49 

Kompetent për mbrojtjen ujërrjedhave dhe objekteve ujore 
 
1. Kompetent për mbrojtjen e shtretërve, brigjeve të ujë rrjedhave, kanaleve, tuneleve 

dhe akumulimeve ujore, janë: 
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1.1. brenda zonave urbane, komunat;  
1.2. brenda kufirit të rajonit të pellgjeve lumore, Autoriteti.  
1.3. Ministria përcjell dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet e ndërmarra për 

mbrojtjen e brigjeve të ujë rrjedhave dhe akumulimeve. 
 

Neni 50 
Monitorimi i plotave 

 
1. Vija e plotave përcaktohet nga Ministria, në bazë të dhënave zyrtare nga IHMK.  
2. Autoriteti detyrohet të përcjellë dhe vrojtojë fenomenet dhe dukuritë ujore dhe të 

paralajmrojë Ministrinë në afat kohor prej pesëmbdhjetë (15) minuta.  
3. Ministria është e detyruar që para shpalljes së rregullt dhe të jashtëzakonshme të 

mbrojtjes nga përmbytjet, gjatë dhe pas mbrojtjes së rregullt nga përmbytjet, ta 
përcjellë dhe vrojtojë gjendjen e nivelit të ujit, të saktësojë valën përmbytëse si dhe 
të jep prognoza afatshkurte dhe afatgjate për reshjet.  

 
Neni 51 

Mbrojtja nga erozioni dhe rregullimi i rrëkeve 
 
1. Kompetent për përcaktimin e kufirit të zonave eroziv dhe zonave të rrezikuar nga 

erozioni është Ministria.  
2. Kompetent për përcaktimin e zonave erozive brenda zonave urbane është komuna, 

ndërsa kufijt dhe rajonet erozive brenda pellgut lumor, kompetent është Autoriteti.  
3. Komuna dhe Autoriteti përcaktojnë masat dhe punët për mbrojtjen e zonave 

erozive dhe rregullimin e rrëkeve në bazë të dokumentacionit teknik dhe në 
përputhje me planet për menaxhimin e pellgjeve lumore.  

4. Financimi për mirëmbajtjen dhe regullimin e rrekëve dhe aktiviteteve për mbrojtje 
nga erozioni kryhet nga Ministria, komuna dhe Autoriteti.  

5. Mjetet sigurohen nga të hyrat e Buxhetit të Kosovës dhe të hyrat vetanake.  
6. Ministria përcjell koordinimin e aktiviteteve që ndërmirren nga komunat dhe 

Autoriteti nga paragrafet 1, 2 dhe 3. të këtij neni.  
 

Neni 52 
Masat për mbrojtjen e zonave erozive 

 
1. Masat për mbrojtjen e zonave eroziv në kuptim të këtij ligji janë:  

1.1. Ndalimi i nxjerrjes së dheut, rërës, zhavorrit dhe gurit;  
1.2. Ndalimi i shartimit, prerjes dhe gërmimit të drunjve dhe kaçubave;  
1.3. Ndalimi i kullotjes së kafshëve;  
1.4. Pyllëzimi, mbjellja e barit dhe brezimi me kanale, ngritja e murit.  

2. Prerja e drujve mund të bëhet në kushte, në mënyra dhe procedura me të cilat 
sigurohet mbrojtja nga erozioni, si dhe në harmoni me Ligjin për pyjet.  

3. Kriteret, mënyrat dhe procedurat përcaktohen me vendim nga organet kompetente.  
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Neni 53 
Krijimi i erozionit dhe kompensimi i dëmit 

 
Personat fizikë dhe juridikë të cilët me veprimet e tyre jo të drejta në sipërfaqet 
punuese ose me veprimet tjera shkaktojnë erozion me çka u bëjnë dëm pasurive të 
personave tjerë fizikë dhe juridikë, përfshirë edhe objektet tjera, janë të detyruar që në 
llogari të tyre të ndërmarrin masa për mbrojtje dhe pengimin e erozionit, dhe 
menjanimin e pasojave të dëmeve dhe t’i kompensojnë dëmet e shkaktuara. 

 
Neni 54 

Shpallja e zonës erozive 
 
1. Në rajonet në të cilat erozioni dhe rrëketë kanë intenzitet dhe vëllim të tillë që 

sjellin pasoja të dëmshme në ujërrjedha, tokë, objekte dhe paluejtshmëri të tjera, 
me vendim të Ministria shpallen zona erozive.  

2. Përjashtimisht, nga paragrafi 1. i këtij neni, Qeveria mund të shpall zonë erozive 
një zonë, kur është e nevojshme mbrojtja e objekteve të mëdha ekonomike, të 
komunikacionit si dhe objekteve tjera, më rëndësi publike.  

3. Në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh, nga dita e shpalljes së zonës erozive, 
Qeveria, me propozim të Ministrisë, me akt nënligjor, përcakton masat dhe 
veprimet për mbrojtje nga erozioni.  

4. Në rajonet e shpallura si zona erozive, mund të ndërtohen objekte investive edhe 
nëse gjatë punimeve të ndërtimit, ndërrohen zonat kadastrale, pasi të jenë plotësuar 
kërkesat dhe kushtet e parapara nga ky ligj.  

5. Në pellgjet e liqeneve natyrale, akumulimeve artificiale apo në rajonet ku është 
paraparë ndërtimi i akumulimeve, duhet paralelisht me punimet e ndërtimit, të 
ndërmirren masa dhe veprime edhe kundër erozionit.  

 
Neni 55 

Rrëketë - Rregullimi i rrëkeve 
 
1. Me rregullimin e rrëkesë bëhet edhe rregullimi i sipërfaqeve erozive në pellg.  
2. Me dokumentacionin teknik për rregullimin e rrëkesë përcaktohen brigjet dhe brezi 

i shtratit të rrëkesë nga vendgrumbullimi deri te vendi i shkarkimit në lum apo 
mjedis tjetër.  

3. Me objektet për rregullimin e rrëkesë menaxhon komuna në zonat urbane dhe 
Autoriteti.  

4. Komunat dhe Autoriteti janë të detyruara t’i ndërmarrin të gjitha masat për 
rregullimin e rrëkeve në zonat urbane dhe pellgjet lumore.  

5. Personat juridikë dhe fizikë të cilët me veprimet e tyre shkatërrojnë objektet për 
rregullimin e rrëkeve, janë të detyruar që me mjete të veta t’i kompensojnë ato, apo 
t’i kthejnë në gjendje të mëparshme.  

 



 
Ligji Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës 

 1329 

Neni 56 
Mbrojtja dhe përmirësimi i regjimit të ujërave me nxjerrjen e inerteve 

nga shtretërit dhe brigjet e trupave ujor sipërfaqësorë 
 
1. Me qëllim të mbrojtjes së regjimit të ujërave, shtratit dhe brigjeve të lumit, 

nxjerren inertet - rëra, zhavorri dhe gurët, nga trupat ujorë sipërfaqësor në 
segmente të caktuara.  

2. Përcaktimi i segmenteve ku mund të nxirret rëra, zhavorri dhe gurët, bëhet në harmoni 
me Strategjinë shtetrore të ujit dhe Planin për menaxhimin e pellgut lumor.  

3. Deri me aprovimin e Strategjisë shtetrore të ujit dhe Planit për menaxhimin e 
pellgut lumor, kjo çështje zgjidhet me vendim nga Ministria.  

4. Nxjerja e rërës, zhavorrit dhe gurëve nga trupi ujor sipërfaqësorë, kryhet në 
kushtet, mënyrën dhe procedurën sipas lejes ujore. 

 
Neni 57 

Njoftimet dhe detyrimet 
 
1. Komunat dhe Autoriteti janë të detyruara ta njoftojnë Ministrinë në afat sa më të 

shkurtër kohor me rastin e rrezikut nga erozioni dhe rrëketë.  
2. Ministria detyrohet që menjëherë ta njoftojë popullatën e prekur nga rreziku dhe 

siguron informata adekuate për masat e marra dhe këshillon çfarë masash të 
ndërmerren me qëlllim që të mbrohet jeta, shëndeti dhe pasuria e njerëzve.  

 
KREU IX 

MBROJTJA E UJËRAVE 
 

Neni 58 
Klasifikimi i trupave ujorë sipërfaqësorë 

 
1. Më qëllim të mbrojtjes dhe përmirësimit të cilësisë së ujërave, trupat e ujërave 

sipërfaqësorë trajtohen në aspektin ekologjik dhe kimik.  
2. Ministri, me akt nënligjor, do të bëjë klasifikimin e trupave ujorë sipërfaqësorë.  
3. Parametrat e gjendjes ekologjike dhe kimike, nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të 

përcaktohen më dispozitat mbi mbrojtjen e mjedisit.  
 

Neni 59 
Klasifikimi i trupave ujorë nëntokësorë 

 
1. Më qëllim të mbrojtjes dhe përmirësimit të cilësisë së ujërave, trupat e ujërave 

nëntokësorë duhet të klasifikohen në klasa, në pajtim me gjendjen sasiore dhe kimike.  
2. Parametrat e gjendjes sasiore dhe kimike, nga paragrafi 1. i këtij neni, përcaktohen 

me akt nënligjor mbi mbrojtjen e mjedisit.  
3. Ministri, me akt nënligjor, do t’i klasifikojë trupat ujorë nëntokësorë.  
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Neni 60 
Lëshimi i ujërave të ndotura 

 
1. Ndalohet, përveç me leje ujore, shkarkimi i masës nga hedhurinat e lëngëta 

industriale, bujqësore dhe ujërave të ndotura urbane si dhe vajrave të përdorura në 
kanalizim, në sistemin për kullim, në trupat ujorë sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, 
në brigjet buzë lumit dhe tokave të lagëta.  

2. Ministria me akt nënligjor do të përcaktojë kushtet, mënyrat parametrat dhe vlerat 
kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në 
mjedisin pritës.  

 
Neni 61 

Ndalimi i plehërimit dhe përdorimit të preparateve kimike 
 
Në zonat vërshuese ndalohet përdorimi i substancave organike dhe inorganike për 
plehërimin e tokës, spërkatjen e pemëve dhe mbrojtjen e bimëve pranë lumenjve, 
akumulimeve dhe brigjeve lumore, në largësi prej tridhjetë (30) metrash. 

 
Neni 62 

Ndalimi i larjes së mjeteve motorike 
 
Ndalohet larja e mjeteve lundruese, mjeteve motorike dhe pajisjeve tjera në ujërat 
sipërfaqësorë dhe në brigje. 
 

Neni 63 
Hudhja e substancave dhe mbeturinave 

 
1. Ndalohet hudhja e substancave dhe mbeturinave të ngurta, të lëngëta dhe të gazëta 

të cilat për shkak të vetive fizike, kimike dhe biologjike, rrezikojnë shëndetin e 
njerëzve, cilësinë e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, florën dhe faunën ujore, 
vështirësojnë rrjedhjen e ujërave, rrezikojnë objektet dhe pajisjet ujore.  

2. Ndalohet çfardo lloj i transportimit të substancave, materieve dhe mbeturinave të 
rrezikshme pranë akumulimeve dhe zonave ujore të mbrojtura përveç me leje të 
veçantë.  

3. Ndalohet çfardo lloj ndërtimi i objekteve dhe pajisjeve të dedikuara për prodhimin 
e substancave dhe materieve të rrezikshme në afërsi të trupave ujorë sipërfaqësorë 
dhe nëntokësorë, përfshirë edhe akumulimet.  

 
Neni 64 

Detyrimet e personave 
 
1. Personat juridikë dhe fizikë të cilët shkarkojnë, hedhin, depozitojnë substanca të 

rrezikshme dhe të dëmshme në ujëra, në brigje apo në zona të mbrojtura, janë të 
detyruar që të raportojnë rastin tek autoritetet kompetente.  

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët shkaktojnë pasoja me veprimet e tyra nga 
paragrafi 1. i këtij neni, janë të detyruar që me shpenzime të veta t’i kompenzojnë 
dëmet e bëra përsonave tjerë dhe resurseve ujore.  
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Neni 65 
Prurja e pranueshme ekologjike 

 
1. Prurja e pranueshme ekologjike paraqet prurjen minimale e cila siguron ekuilibrin 

natyror dhe ekosistemit lidhur me ujin.  
2. Prurja e pranueshme ekologjike përcaktohet ne bazë të punëve hulumtuese.  
3. Deri në fuqizimin e rregullores nga paragrafi 4. i këtij neni, prurja e pranueshme 

ekologjike përcaktohet në bazë të karakteristikave hidrologjike, hidraulike, 
habitateve për sezone karakteristike sipas metodave te avancuara standarde, si dhe 
sigurisë se nëntëdhjetë e pesë përqind (95%) të prurjes së mesatares mujore.  

4. Ministri me akt të veçantë nënligjor nxjerr rregulloren mbi mënyrën e përcaktimit 
të prurjes së pranueshme ekologjike.  

5. Rregullorja përmban metodologjinë dhe hulumtimet e nevojshme, duke marrë 
parasysh specifikat e ekosistemit lokal dhe variacionet sezonale dhe procedurat e 
përcaktimit të kësaj prurje.  

6. Shpenzimet e hulumtimeve të nevojshme i bartë investitori respektivisht shfrytëzuesi.  
 

Neni 66 
Zonat e mbrojtura ujore 

 
1. Me qëllim të mbrojtjes së resurseve ujore Zonat e mbrojtura ujore janë:  

1.1. zonat e mbrojtura sanitare;  
1.2. zonat e mbrojtura për qëllime strategjike; dhe,  
1.3. zonat e mbrojtura ekologjike (Natura 2000).  

2. Ministria përkatese për mjedis, me akt nënligjor, në bashkëpunim me autoritetin 
kompetent për shëndetësi, përcaktonë kriteret për zonat e mbrojtura sanitare.  

3. Ministria përkatese për mjedis, me akt nënligjor, në bashkëpunim me Minstrinë e 
punëve të brendshme dhe Ministrinë e shëndetësisë përcakton kriteret për zonat e 
mbrojtura për qëllime strategjike.  

4. Zonat e mbrojtura ujore ekologjike, zona të përcaktuara më Ligjin për mbrojtjen e 
natyrës.  

5. Zonat e mbrojtura ujore shpallen nga Qeveria, me propozim të Ministrisë përkatese 
për mjedis.  

 
Neni 67 

Mbrojtja e regjimit ujor 
 
Kur mund të rrezikohen kushtet cilësore apo sasiore, në zonën e mbrojtur ujore, mund 
të ndalohen ose kufizohen aktivitetet e pronarëve apo poseduesve të tokës. 
 

Neni 68 
Zona për larje 

 
1. Ministria kompetente për shëndetësi do të bëjë vrojtimin e cilësisë së ujërave për 

larje.  
2. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e shëndetësisë, Komunat dhe Kompanitë 

e ofrimit të shërbimeve të ujit, me akt nënligjor cakton zonat për larje.  
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KREU X 
FITIMI I SË DREJTËS UJORE 

 
Neni 69 

E drejta për ujë 
 
1. E drejta për ujë të pijshëm është e drejtë elementare dhe e pa cenuar.  
2. Ndarja dhe realizimi i së drejtës për ujë, nuk guxon të shpie në pasoja negative për 

resurset ujore.  
3. E drejta për ujë realizohet në kushte, mënyra dhe procedura të parapara me këtë 

ligj.  
 

Neni 70 
Fitimi dhe kushtet e fitimit të së drejtës ujore 

 
1. Fitimi i së drejtës ujore, sigurohet: 

1.1. me leje ujore;  
1.2. me koncesion.  

2. Bartësi i të drejtës ujore shfrytëzon ujin sipas kritereve të përcaktuara me aktin për 
fitimin e së drejtës ujore.  

3. Koncesioni, përkatësisht partneriteti publik dhe privat kryhet në kushte, mënyra 
dhe procedura për ndarjen e koncesionit për shfrytëzimin e ujërave të caktuara me 
këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 71 

Procedurat për lëshimin e lejes ujore 
 
1. Procedura për fitimin e lejes ujore është:  

1.1. Kushtet ujore;  
1.2. Pëlqimi ujor;  
1.3. Leja ujore.  
1.4. Urdhëresa Ujore  

2. Procedura për kushtet ujore, pëlqim ujor, leje ujore dhe urdhëresë ujore do të 
rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 72 

Leja ujore 
 
1. Leja ujore lëshohet për:  

1.1. nxjerrje të ujit për konsum të përgjithshëm;  
1.2. shkarkim të ujërave të ndotura;  
1.3. ndërtimin, rindërtimin ose demolimin e objekteve dhe pajisjeve që ndikojnë 

në regjimin ujor;  
1.4. aktivitetet e minierave dhe punimet gjeologjike të cilat ndikojnë në regjimin 

e ujërave;  
1.5. për hulumtime hidrogjeologjike dhe grumbullimin e të dhënave;  
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1.6. eksploatimin e rërës, zhavorrit, gurit dhe argjilit;  
1.7. përdorimi i ujërave me qëllim të shfrytëzimit të energjisë elektrike dhe 

gjeotermale; dhe  
1.8. aktivitete tjera që mund të ndikojnë në regjimin ujor.  

2. Leja ujore nuk është e nevojshme për: shfrytëzimin e puseve, burimeve, cisternave 
dhe objekteve të ngjajshme për furnizimin e një amvisërie me ujë të pijshëm, fikjen 
e zjarreve dhe ndërmarrjen e masave urgjente sanitare dhe masave tjera në rast të 
rrezikut të përgjithshëm.  

3. Me Lejen Ujore përcaktohet destinimi, mënyra dhe kushtet e shfrytëzimit të ujit, 
shkarkimi i ujërave të ndotura, regjimi i punës së objekteve dhe impianteve, 
deponimi i mbeturinave të ngurta dhe të lëngëta si dhe kushtet tjera.  

4. Leja Ujore, sipas këtij ligji, për shfrytëzimin e ujërave ndërkufitare dhe shkarkimin 
e ujërave të ndotura në ujërat ndërkufitare jepet në pajtim me marrëveshjen ose 
konventën ndërkombëtare.  

5. E drejta e shfrytëzimit ose shkarkimit të ujërave të ndotura, e fituar në bazë të lejës 
ujore, nuk mund të bartet në persona tjerë, pa pëlqimin e autoritetit kompetent.  

6. Ministria lëshon lejet ujore me akt nënligjor, Ministria mund të delegojë 
kompetenca për të cilat komunat dhe Autoriteti, mund të lëshojnë leje ujore.  

7. Leja Ujore rishqytohet së paku në çdo pesë (5) vjet.  
8. Bartësi i të drejtës ujore, detyrohet t’a informojë lëshuesin e lejës, në rast të 

ndryshimit në veprim, teknologji dhe shfrytëzim të ujit apo në raste tjera, kur mund 
të kenë ndikim të rëndësishëm në regjimin ujor.  

 
Neni 73 

Kohëzgjatja e lejes ujore 
 
1. Leja ujore lëshohet me afat kohor të caktuar, varësisht nga lloji i objektit dhe 

pajisjeve si dhe qëllimit të shfrytëzimit të ujit, por jo më gjatë se pesëmbëdhjetë 
(15) vjet, përveç lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtretërit dhe 
brigjet e trupave ujorë sipërfaqësorë, që lëshohet me kohëzgjatje vetëm një (1) vit, 
me mundësi vazhdimi varësisht nga prurjet e aluvionit në trupin ujor.  

2. Në rastin e dhënies së lejes ujore për nevoja energjetike afati i lejes mund të jet 
deri në dyzet (40) vjet.  

3. Kohëzgjatja e lejes ujore fillon nga momenti i fillimit të veprimit juridik të lejes 
ujore.  

 
Neni 74 

Bartësi i së drejtës ujore 
 
Bartës i së drejtës për ujë mund të jetë secili person juridik dhe fizik i regjistruar në 
Kosovë, përfshirë edhe organet e pushtetit, në kushte, në mënyra dhe procedura të 
përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të dalura nga ky ligj. 
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Neni 75 
Detyrimet e bartësit të drejtës ujore 

 
1. Bartësi i lejës për shfrytëzimin e ujit dhe shkarkimin e ujërave, hedhjen e 

mbeturinave të ngurta, lëngëta dhe të gazëta, substancave dhe materieve të 
rrezikëshme, është i detyruar të bëjë; matjet e sasisë së ujit të shfrytëzuar, ujërave 
të shkarkuara si dhe matjet e mbeturinave të ngurta, lëngëta dhe të gazëta, 
substancave dhe materieve të rrezikëshme të hudhura në trupat ujorë në kushte, në 
mënyra dhe procedura të caktuara me leje ujore.  

2. Bartësi i lejës ujore është i detyruar të instalojë dhe të mirëmbajë pajisjet për 
matjen e detyrimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Bartësi i lejës ujore është i detyruar në çdo kohë t’u lejojë qasje personave të 
autorizuar, nga autoriteti kompetent që ka lëshuar lejen ujore.  

 
Neni 76 

Ndërprerja e lejës ujore 
 
1. E drejta e fituar me lejen ujore, ndërpritet:  

1.1. në çdo moment kur autoriteti kompetent për lëshuarjen e lejes ujore 
konstaton rrezikimin e kërkesave për ujë të pijshëm, raste emergjente, vitet e 
thatësisë, prishjen e regjimit ujor në trupat ujorë sipërfaqësorë dhe 
nëntokësorë;  

1.2. me heqjen dorë të bartësit të lejës;  
1.3. për shkak të pushimit të veprimtarisë, për të cilën është lëshuar leja ujore;  
1.4. kur për një periudhë mbi një (1) vjeçare nuk shfrytëzohet e drejta për leje 

ujore;  
1.5. me revokim, nga ana e lëshuesit të lejës, për shkak të mosrespektimit të 

kushteve të lejes ujore.  
2. Në rastet, kur mungesa e ujit rrezikon në atë masë nevojat e shfrytëzuesve të ujit të 

pijëshem, në rajonin e caktuar, ndërptiten lejet ujore; për përdorimin e ujit për 
prodhimin e energjisë elektrike, hurdha të peshkut, ambalazhim të ujit, ujitje të 
tokave bujqësore.  

 
Neni 77 

Procedura e marrjes dhe pushimit të Lejes Ujore 
 
Ministri me akt nënligjor, do të përcaktojë më hollësisht: procedurën, përmbajtjen, 
formën, kushtet, mënyrën, ruajtjen dhe çështjet tjera me rëndësi, lidhur me dhënjen dhe 
humbjen e të drejtës së lejes ujore. 
 

Neni 78 
Veprimtaritë për të cilat ndahet koncesioni për shfrytëzimin e ujërave 

 
1. Veprimtaritë afariste të cilat realizohen me shfrytëzimin e ujit nga trupat ujorë 

sipërfaqësor dhe nëntokësorë, realizohen përmes ndarjes së koncesionit, në pajtim 
me ligjin.  
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2. Koncesionin mund ta fitojë personi juridik dhe fizik dhe secili biznes që është i 
regjistruar në Kosovë.  

3. Koncesioni ipet nga Ministria dhe ndahet për:  
3.1. shfrytëzimin e ujit për sistemet e ujitjes;  
3.2. shfrytëzimin e fuqisë së ujit për prodhimin e energjisë elektrike;  
3.3. shfrytëzimin e ujit për nevoja teknologjike;  
3.4. shfrytëzimin e ujërave minerale dhe termale;  
3.5. mbushjen e ujit në shishe për nevoja komerciale;  
3.6. kultivimin e peshqve dhe shpezëve ujorë;  
3.7. ofrimin e shërbimeve turistike, sportive dhe shërbimeve tjera rekreative me 

ndërtimin e objekteve dhe pajisjeve të përhershme.  
4. Koncesioni nuk mund të ndahet, kur me të rrezikohet furnizimi me ujë të pijshëm, 

bilanci i prodhimit të ushqimit dhe bilancet tjera ekonomike.  
5. Lidhur me procedurat për ndarjen e koncesionit si dhe çështjet tjera lidhur me 

koncesionin, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga ky ligj, përfshirë aktin 
nënligjor për leje ujore dhe legjislacionin në fuqi për koncesion.  

6. Mjetet e realizuara nga ndarja e koncesionit derdhen në Buxhetin e Kosovës.  
 

Neni 79 
Ndarja e koncesionit përmes konkursit publik 

 
Koncesioni ndahet përmes konkursit publik të organizuar dhe realizuar në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 80 
Kompenzimi dhe ndërprerja e koncesionit 

 
Kompenzimi dhe ndërprerja e koncesionit rregullohet me Ligjin nr. 04/L-045 për 
Partneritet Publiko Privat. 
 

KREU XI 
SISTEMI INFORMATIV DHE PJESËMARRJA E PUBLIKUT 

 
Neni 81 

Sistemi Informativ ujor 
 
1. Sistemi Informativ Ujor përfshinë masat dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me 

regjistrimin, transferimin, mbrojtjen, shfrytëzimin e të dhënave si dhe çështjet e 
tjera me rëndësi për administrim me ujëra.  

2. Sistemi informativ ujor përfshin të dhënat për:  
2.1. sasinë dhe cilësinë e ujërave;  
2.2. protokollin ujor dhe kadastrat e sistemit ujor;  
2.3. protokollin e të gjitha lejeve;  
2.4. regjistrin e substancave të shkarkuara nga bartësi i lejes ujore;  
2.5. masat për rehabilitimin dhe programet për mbrojtjen e ujërave;  
2.6. incidentet e dëmtimit të ujërave dhe aksidentet mjedisore;  
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2.7. regjistrin e materieve të dëmshme dhe të rrezikshme, në resurset ujore;  
2.8. aktivitetet që janë të rrezikshme për shëndetin publik dhe mjedisin;  
2.9. analizat e ndikimeve të materieve të rrezikshme; dhe  
2.10. regjistrin më të dhënat e ndërtimeve, instalimeve apo deponive ekzistuese që 

janë të rrezikshme;  
2.11. raportim për gjendjen e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë.  

3. Të gjithë personat dhe institucionet, janë të detyruara të ofrojnë të dhëna për ujërat 
Ministrisë dhe autoriteteve kompetente për ujëra.  

4. Të dhënat e Sistemit informativ ujor janë publike dhe çdo kush mund të ketë qajse 
në to, përveç të dhënave që konsiderohen sekret shtetëror.  

5. Ministria, me akt nënligjor, përcakton më hollësisht punën, mënyrën dhe çështjet 
tjera me rëndësi për sistemin informativ ujor.  

 
Neni 82 

Protokolli ujor 
 
1. Protokolli ujor është evidencë zyrtare e lejeve dhe koncesioneve të lëshuara.  
2. Protokolli ujor është i përhershem dhe përmban regjistrin e dokumentacionit 

teknik.  
3. Protokollin ujor e mbajnë autoritetet kompetente për lëshuarjen e lejeve dhe 

koncesioneve ujore.  
4. Kopjet e lejeve ujore i dergohen sistemit informativ ujor dhe Autoritetit, për 

regjistrim në bazën e të dhënave.  
 

Neni 83 
Kadastri ujor 

 
1. Kadastri ujor përmban: të dhënat topografike, hidrografike, hidrologjike, 

hidrogjeologjike, teknike dhe ekonomike si dhe të dhënat tjera mbi cilësinë dhe 
sasinë e ujërave dhe të dhënat teknike për objektet dhe impiantet e sistemit ujor.  

2. Autoriteti mbanë kadastra ujorë për:  
2.1. trupat ujorë sipërfaqësorë;  
2.2. trupat ujorë nëntokësorë;  
2.3. shfrytëzuesit, ndotësit e ujërave dhe vendet e shkarkimit të ujërave;  
2.4. zonat erozive dhe të ujë rrjedhave rrëke;  
2.5. objektet e sistemit ujor të cilët janë në pronësi publike;  
2.6. pronën publike ujore; dhe  
2.7. objektet dhe impiantet për furnizim publik me ujë të pijes.  

3. Të gjithë personat juridikë dhe fizikë, qeveritarë e joqeveritarë të cilët posedojnë të 
dhëna të tjera të cilat regjistrohen në katastrin ujor nga paragrafi 2. i këtij neni, 
duhet pa kompensim t’ua dërgojnë të dhënat Autoritetit për regjistrim.  

 
Neni 84 

Pjesëmarrja e publikut 
 
1. Hartuesi i Strategjisë shtetrore të ujërave dhe Planit për menaxhimin e pellgut 

lumor, do ta vë në diskutim publik planin para finalizimit.  
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2. Propozuesit e Strategjisë dhe Planit e informojnë publikun një vit (1), para fillimit 
të periudhës së hartimit.  

3. Propozuesit sigurojnë pjesëmarrjen e publikut në hartimin dhe miratimin e 
strategjisë dhe planit.  

4. Para fillimit të hartimit të Strategjisë shtetërore të ujërave dhe Planit për 
menaxhimin e pellgjeve lumore, propozuesi i njofton autoritet e pushtetit qendror 
dhe lokal, organizatat joqeveritare, bartësit e të drejtës ujore dhe personat tjerë të 
interesuar, me përmbajtjen e propozimit.  

5. Në pajtim me paragrafin 3. të këtij neni, propozuesi siguron bashkëpunimin e 
publikut dhe duhet ta informojë publikun me raport, për avancimet në hartim, një 
(1) vit, para fillimit të periudhës për të cilën nxirret Strategjia shtetërore e ujërave 
dhe Plani për menaxhimin e Pellgjeve lumore.  

6. Propozuesi, duhet të shpallë Strategjinë shtetrore të ujërave dhe Planin për 
menaxhimin e pellgjeve lumore së paku një (1) vit, para fillimit të periudhës, për të 
cilën nxirret Strategjia shtetrore e ujërave dhe Plani për menaxhimin e pellgjeve 
lumore.  

7. Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi 4. i këtij neni, mund të paraqesin vërejtje 
në planin, në afat prej dy (2) muajsh, nga dita e publikimit.  

8. Me kërkesë të personave juridikë dhe fizikë, Strategjia shtetrore e ujërave dhe 
Plani për menaxhimin e pellgjeve lumore rishqyrtohen çdo pesë (5) vjet.  

9. Ndryshimet dhe plotësimet bëhen në të njëjtën mënyrë dhe procedurë për 
miratimin e tij.  

10. Publikut i sigurohet pjesëmarrja në procedurat e dhënies së lejes ujore dhe 
koncesionit të cilat rregullohen me aktin nënligjor për lejen ujore.  

 
KREU XII 

FINANCIMI 
 

Neni 85 
Burimet financiare 

 
1. Mjetet financiare për administrimin, menaxhimin dhe zhvillimin e ujërave 

sigurohen nga: 
1.1. pagesa për shfrytëzimin e ujërave; 
1.2. pagesa për shkarkimin e ujërave; 
1.3. pagesa për nxjerrjen e materialeve inerte;  
1.4. buxheti i Kosovës;  
1.5. komunat;  
1.6. donacionet dhe grantet; dhe  
1.7. burimet tjera financiare, në pajtim me ligjin.  

 
Neni 86 

Pagesa për shfrytëzimin, shkarkimin në ujëra dhe nxjerrjen e materialeve inerte 
 
1. Detyruesi për pagimin e kompensimit për shfrytëzimin e ujit janë personat juridikë 

dhe fizikë, të cilët në bazë të lejes për shfrytëzimin e ujërave, shkarkimin, 
shfrytzimin e inerteve dhe koncesion, paguajnë në pajtim me këtë ligj: 
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1.1. nxjerrin, akumulojnë, depozitojnë, zënë, thithin ose i shfrytëzojnë në 
mënyrë tjetër ujërat, trupat natyror ose artificial për furnizim me ujë për: 
1.1.1. konsum të njeriut, përmes sistemit të furnizimit publik,  
1.1.2. prodhim të artikujve ushqimor,  
1.1.3. nevoja të mbrojtjes,  
1.1.4. bagëti,  
1.1.5. ujitjen e tokave bujqësore;  
1.1.6. nevojat industriale dhe teknologjike;  
1.1.7. prodhimin e energjisë eklektrike,  
1.1.8. ambalazhimin e ujit, për nevoja komerciale;  
1.1.9. rritjen e peshkut;  
1.1.10. kullimin e tokave;  
1.1.11. shpërlarjen e inerteve dhe  
1.1.12. aktivitetet tjera të cilat ndikojnë nëregjimin ujor ose në morfologjinë 

e trupit ujor.  
2. Detyruesit për pagesën e kompensimit për shkarkimin e ujërave te ndotura janë 

personat juridikë dhe fizikë që kryejnë aktivitetet në bazë të lejës për shkarkimin e 
ujërave të ndotura, të dhënë në pajtim me këtë ligj;  

3. Detyruesit për pagesë të kompensimit për nxjerjen e rërës, zhavorrit dhe gurit janë 
përsona juridikë dhe fizikë që kryejne aktivitetet në bazë të lejes për shfrytëzim 
nga shtrati dhe brigjet e trupave ujorë sipërfaqësorë, të dhënë në pajtim me këtë 
ligj;  

 
Neni 87 

Rastet për të cilat nuk paguhet për shfrytëzimin e ujërave 
 
1. Për shfrytëzimin e ujërave nuk paguhet, në rast se uji përdoret për:  

1.1. shtimin e ujërave nëntokësorë dhe  
1.2. mbrojtjen e mjedisit.  

2. Pagesa për nxjerrjen e materialeve inerte nuk paguhet kur rëra, zhavorri dhe guri 
përdoren për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve për mbrojtje nga efektet e 
dëmshme të ujërave dhe mbrojtje.  

 
Neni 88 

Detyrimi për pagesat ujore 
 
1. Detyrimi për pagesës së ujit krijohen në ditën kur leja krijon pasoja juridike. 
2. Personi i cili siguron shërbimet për furnizim me ujë palës së tretë, ka detyrim për të 

gjitha pagesat që rrjedhin nga shfrytëzimi i ujit për këtë qëllim. 
 

Neni 89 
Destinimi i mjeteve nga pagesat 

 
1. Mjetet nga neni 85 i këtij ligji, do të shfrytëzohen për administrim, menaxhim dhe 

zhvillim të resurseve ujore.  
2. Pagesat që rrjedhin nga ky ligj, nuk do të përdoren për qëllime administrative apo 

në vend të buxhetit.  



 
Ligji Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës 

 1339 

3. Pagesat të cilat paguhen sipas nenit 85 të këtij ligji, shfytëzohen për mirëmbajtjen e 
ujë rrjedhave, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve, për rregullimin e ujë 
rrjedhave dhe mbrojtjen nga efektet e dëmshme të ujërave.  

 
Neni 90 

Realizimi i mjeteve nga pagesat 
 
1. Pagesat nga neni 86 të këtij ligji, paguhen në llogari të Buxhetit të Kosovës, në 

mënyrë dhe kushte të cilat përcaktohen me leje ujore.  
2. Ministria, për çdo vit i dërgon Qeverisë raportin financiar për realizimin e mjeteve 

nga pagesat.  
 

Neni 91 
Përcaktimi i lartësisë së pagesës për shfytëzimin e ujërave 

 
1. Qeveria, me akt nënligjor do të themeloj strukturën e pagesave të ujit, në pajtim me 

këtë ligj.  
2. Akti nga paragrafi 1. i këtij neni, do të ketë për bazë parimet “ndotësi paguan” dhe 

“shfrytëzuesi paguan”.  
 

Neni 92 
Buxheti 

 
1. Mjetet për administrim, menaxhim dhe zhvillim të resurseve ujore parashihen me 

Buxhetin e Republikës së Kosovës dhe komunave.  
2. Mjetet nga paragrafi 1. i këtij neni, shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve dhe 

masave të parapara me dokumentet e planeve dhe programeve, të nxjerrura në 
pajtim me këtë ligj.  

 
KREU XIII 

 
Neni 93 

Zbatimi i ligjit 
 
Zbatimin e këtij ligji dhe akteve tjera nënligjore të miratuara në bazë të këtij ligji, e 
bënë Ministria. 
 

Neni 94 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
1. Punët e mbikëqyrjes inspektuese për zbatimin e këtij ligji dhe dispozitave të 

nxjerra në bazë të këtij ligji i kryejnë Inspektorët e ujërave të Ministrisë dhe 
inspektorët e autorizuar të ujërave të komunave.  

2. Inspektori i ujërave kryen mbikëqyrjen inspektuese të ujërave në nivel të Kosovës, 
ndërsa inspektori i autorizuar i ujërave kryen mbikëqyrjen inspektuese të ujërave 
në nivele komunale.  
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Neni 95 
Prezantimi i Inspektorit 

 
1. Inspektori i ujërave, përkatësisht inspektori i autorizuar i ujërave është person 

zyrtar, i cili është i pavarur në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Identitetin dhe 
autorizimin e vet e dëshmon me legjitimacion dhe emblemë. Legjitimacionin e 
lëshon dhe sekuestron organi që e ka lëshuar.  

2. Formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit dhe emblemës sipas 
paragrafit 1. të këtij neni, si dhe mënyrën e lëshimit dhe sekuestrimit të saj e 
përcakton Ministri me akt nënligjor.  

 
Neni 96 

Caktimi i Inspektorit 
 
1. Inspektor i ujërave caktohet personi me arsimim superior inxhinier i Ndërtimtarisë 

- drejtimi hidroteknikë, me së paku pesë (5) vjet përvojë pune në profesion.  
2. Inspektor i autorizuar i ujërave caktohet personi me arsimim superior, inxhinier i 

Ndërtimtarisë - drejtimi i Hidroteknikës, me më së paku tre (3) vjet përvojë pune 
në profesion.  

 
Neni 97 

Fushëveprimi i Inspektorit të ujërave dhe inspektorit të autorizuar të ujërave 
 
1. Inspektori i ujërave dhe inspektori i autorizuar i ujërave në kuadër të 

kompetencave të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet tjetëra, ka të drejtë, të: 
1.1. kontrollojë dhe të konstatojë nëse shfrytëzimi i përgjithshëm i ujërave 

realizohet në përputhje me këtë ligj;  
1.2. kontrollojë dhe të konstatojë nëse me truallin rreth bregut veprohet në 

përputhje me këtë ligj;  
1.3. kontrollojë dhe të konstatojë nëse personat juridikë që menaxhojnë me 

pellgjet ujore kanë hartuar programe për mbrojtje nga ndikimi i dëmshëm i 
ujërave;  

1.4. kontrollojë dhe të konstatojë nëse personat juridikë që menaxhojnë me 
pellgjet ujore i ndërmarrin masat dhe aktivitetet e nevojshme për mbrojtje 
nga ndikimi i dëmshëm i ujërave;  

1.5. kontrollimin e gjendjes së ujërrjedhave dhe ujërave ndërkombëtar;  
1.6. ushtrojnë mbikëqyrjen e aplikimit të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në 

bazë të këtij ligji dhe realizimit të detyrimeve ndërkombëtare të Kosovës;  
1.7. kontrollojë të gjitha punët e sistemit ujor, ndërtimit të objekteve dhe të 

gjitha punëve të cilat mund të shkaktojnë ndryshime cilësore dhe sasiore në 
regjimin ujor;  

1.8. kontrollojnë zbatimiin e kushteve të lejes ujore;  
1.9. vrojtojnë dhe kontrollojnë planet e menaxhimit të pellgut lumor;  
1.10. kontrollojë realizimin e planeve dhe programeve të Autoritetit,  
1.11. kontrollojë mënyrën e shfrytëzim të objekteve dhe impianteve;  
1.12. kontrollojë rezultatet e matjeve, sasisë dhe cilësisë së ujërave të përdorura 

dhe ujërave të ndotura, si dhe materialeve të nxjerra nga ujë rrjedhat;  
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1.13. kontrollojë funksionimin dhe rregullsinë e impianteve për pastrimin e 
ujërave;  

1.14. kontrollojë rregullsinë e veprimit të objekteve mbrojtëse ujore dhe objektve 
për shfrytëzimin e ujërave;  

1.15. kontrollojë rregullsinë e pajisjeve për përcaktimin e sasisë së ujërave të 
përdorura dhe ujërave të ndotura të shkarkuara;  

1.16. kontrolloje pajisjet për matje të ujërave të ndotura dhe inerteve të 
shfrytëzuara nga ujë rrjedhat;  

1.17. kontrollojë regjimin e mbushjes dhe zbrazjes së akumulimeve nëse kryhet 
në pajtim me normat ndërkombëtare, përkatësisht me lejet ujore, se a është 
lënë hapësira e nevojshme në akumulim për pranimin e plotës në përiudha të 
caktuara dhe a kryhen vrojtimet e digave dhe objekteve tjera të sistemit ujor;  

1.18. kontrollojë dhe konstatojë shfrytëzimin e pasurive ujore publike në pajtim 
me këtë ligj;  

1.19. konfiskojë përkohësisht materialet inerte të nxjerra nga ujërrjedhat ose 
drunjtë e prerë nga brezat pyjore mbrojtëse si dhe mjeteve me të cilat janë 
nxjerrë inertet nga ujë rrjedhat gjatë transportimit të tyre;  

1.20. ndërmerr edhe masa tjera me qëllim të zbatimit të dispozitave të këtij ligji;  
1.21. Inspektori i ujërave është i autorizuar të hyjë në çdo objekt apo ndërmarrje 

kur ka dyshim të bazuar se janë shkelur dispozitat e këtij ligji.  
2. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, Inspektori i ujërave dhe inspektori i 

autorizuar i ujërave me aktvendim, mundet të:  
2.1. urdhërojë shmangien e mangësive të konstatuara gjatë kryerjes së 

mbikëqyrjes dhe të caktoj afat për shmangien e tyre;  
2.2. urdhërojë ndërmarrjen e masave me qëllim të mbrojtjes nga ndikimi i 

dëmshëm mbi ujërat dhe nga ujërat, mbrojtje nga erozioni dhe rrëketë;  
2.3. urdhërojë ndërprerjen e ndërtimit të objekteve dhe impianteve për të cilat 

nevojite leje ujore, nëse objektet e tilla ndërtohen pa leje ujore apo objekti 
ndërtohet në kundërshtim me kushtet e parapara në lejen ujore;  

2.4. ndalojë shfrytëzimin dhe shkarkimin e ujërave, nxjerrjen e rërës, zhavorit 
dhe gurit, hapjen e puseve si dhe aktivitetet dhe veprimtaritë tjera, të cilat 
ndikojnë mbi regjimin e ujërave apo mbi morfologjinë e trupit ujor, nëse 
veprimtaritë dhe aktivitetet kryhen pa leje apo në kundërshtim me lejen;  

2.5. urdhërojë ndërprerjen e përkohsh me ose të përhershme të të gjitha 
veprimeve që janë në kundërshtim me këtë ligj, apo me ndonjë akt të 
përgjithshëm dhe të urdhërojë kthimin në gjendje të mëparshme;  

2.6. njoftojë organet kompetente të pellgjeve ujore dhe organet tjera të 
administratës për parregullsitë e konstatuara dhe të kërkojë intervenim nga 
të njëjtat;  

2.7. ndalojë vazhdimin e aktiviteteve që janë në kundërshtim me dispozitat e 
këtij ligji dhe aty ku ka nevojë shmangien e të njëjtave, të urdhërojë që të 
bëhen matje që do të bien mbi kurrizin e përgjegjësit të aktivitetit ose 
veprimtarisë dhe përkohësisht të sekuestrojë sendet me të cilat kryhet 
aktiviteti ose veprimtaria;  

2.8. urdhërojë ndërmarrjen e masave dhe të aktiviteteve me qëllim të evitimit të 
mangësive të konstatuara.  
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3. Kur konstatohet se janë shkelur dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e nxjerra në 
bazë të këtij Ligji, inspektori i ujërave i raporton Ministrisë me shkrim për 
parregullsitë dhe mungesat dhe me aktvendim do t’i caktojë masat dhe afatet për 
eliminimin e tyre.  

4. Inspektori për ujëra dhe inspektori i autorizuar i ujërave duhet ta informojë 
policinë kur dyshon se është kryer vepër penale në pasuritë ujore.  

5. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori sipas paragrafit 1. të këtij 
neni, mund të kërkojë praninë e personit zyrtar të autorizuar nga organi i 
administratës shtetërore.  

 
Neni 98 

Detyrimet e personave juridikë dhe fizikë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
 
Me qëllim të realizimit të mbikëqyrjes inspektuese, personat juridikë dhe fizikë janë të 
detyruar që inspektorit kompetent t’i mundësojnë qasje në lokalet dhe në 
dokumentacionin e personit juridik dhe fizik, t’ia dorëzojë të dhënat e kërkuara, 
sqarimet dhe lajmërimet, të bëjë matjet të marrë ekzemplarë dhe të grumbullojë prova 
në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 99 
Aktvendimet, urdhrat dhe masat tjera 

 
Inspektori kompetent sipas këtij ligji është i pavarur në kryerjen e mbikëqyrjes 
inspektuese, merr aktvendime dhe ndërmerr masa të tjera në suazat e të drejtave, 
detyrimeve dhe autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 100 
Aktvendimi i inspektorit 

 
1. Në bazë të gjendjes së konstatuar inspektori i ujërave, inspektori i autorizuar i 

ujërave, do të përpilojë procesverbal në të cilin futen konstatimet për gjendjen dhe 
masat e propozuara në bazë të së cilit nxjerr aktvendime me të cilat ngarkohen 
personat juridikë dhe që të ndermirren masa, në përputhje me këtë ligj.  

2. Kundër aktvendimit të Inspektorit të ujërave, inspektorit të autorizuat të ujërave, 
mund të paraqitet ankesë në Ministri brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  

3. Ankesa i parashtrohet Komisionit të pavarur për ankesa nga fusha e ujërave në 
kuadër të ministrisë, i cili formohet nga Ministri i cili duhet të vendosë në afat prej 
tridhjetë (30) ditësh, nga dita e pranimit të ankesës.  

4. Kundër vendimit të shkallës së dytë, pala e pakënaqur ka të drejtë të parashtroj 
padi për konflikt administrativ në Gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) 
ditësh, nga dita e pranimit të aktvendimit.  

5. Ankesa e paraqitur kundër aktvendimit të inspektorit të ujërave, inspektorit të 
autorizuar të ujërave nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit, përveç nëse nuk është 
paraparë ndryshe në aktvendim.  
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Neni 101 
Përmbajtja e aktvendimit 

 
1. Aktvendimi i inspektorit të ujërave, inspektorit të autorizuar të ujërave, veçanërisht 

duhet të përmbaj:  
1.1. numrin dhe datën e nxjerrjes së aktvendimit;  
1.2. shenjën nga libri i inspektorit të ujërave, inspektorit të autorizuar të ujërave;  
1.3. përshkrimin e gjendjes së konstatuar dhe kategorizimin e ndërtimit, 

përkatësisht të pjesës së objektit apo impiantit i cili nuk ndërtohet në bazë të 
lejes për ujera, të projektit dhe aktvendimit për kushtet e lokacionit;  

1.4. numrin, datën dhe organin i cili e ka lëshuar lejen ujore për ndërtim, nëse si 
e tillë është lëshuar;  

1.5. të dhënat përshkruese dhe hapësinore për truallin në të cilin ndërtohet me 
theksimin e bazës juridike me të cilin rregullohen marrëdhëniet në mes 
pronarit të tokës, realizuesit dhe investitorit;  

1.6. afatin dhe udhëzimin për mënjanimin e parregullsive;  
1.7. përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve për mënjanimin e ndërtimit, përkatësisht 

pjesëve të cilat ndërtohen pa leje dhe përcaktimin e gjobave për çdo vonesë;  
1.8. arsyetimin; dhe  
1.9. këshillën juridike dhe të dhënat tjera në pajtim me ligjin.  

 
Neni 102 

Ekzekutimi i Aktvendimit 
 
1. Procedura për ekzekutimin e aktvendimit fillon me dorëzimin e aktvendimit palës 

me të cilin lejohet ekzekutimi i tij.  
2. Ekzekutimin administrativ të aktvendimit e zbaton inspektori i ujërave, inspektori i 

autorizuar i ujërave, në pajtim me këtë ligj dhe ligjislacioni në fuqi.  
3. Nëse investuesi nuk vepron sipas aktvendimit nga neni 100 i këtij ligji, 

aktvendimin e ekzekuton inspektori i ujërave, ndërsa për inspektimet lokale të 
nivelit komunal, aktvendimin e ekzekutojnë organet komunale.  

 
Neni 103 

Shpenzimet e ekzekutimit 
 
1. Shpenzimet e ekzekutimit të aktvendimit të inspektorit të ujërave, sigurohen nga 

Ministria, ndërsa të inspektorit të autorizuar të ujërave nga buxheti i komunave, 
deri në arkëtimin nga ekzekutuesi.  

2. Shpenzimet për ekzekutimin e aktvendimit nga paragrafi 1. i këtij neni, 
kompensohen nga investitori në pajtim me ligjin dhe nuk mund të jenë më të larta 
nga shpenzimet reale.  

 
Neni 104 

Mbikqyrja e veprimeve të Inspektorit i autorizuar të ujrave 
 
1. Nëse inspektori i ujërave vërteton se inspektori i autorizuar i ujërave nuk i kryen 

punët për të cilat është i autorizuar në pajtim me këtë ligj, është i detyruar 
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menjëherë të dërgojë propozimin në formë të shkruar te kryetari i komunës për 
ndërmarrjen e masave në emër dhe për llogari të komunës.  

2. Kryerjen e punëve të marra nga inspektori i autorizuar i ujërave, inspektori i 
ujërave i kryen deri në realizimin e tyre.  

3. Për punët e kryera sipas paragrafit 2. të këtij neni, inspektori i ujërave e njofton 
organin e administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e financave.  

 
Neni 105 

Mbikëqyrja e akteve administrative të inspektorit të autorizuar të ujërave 
 
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektorët e ujërave, sipas këtij ligji 
vërtetojnë se aktet administrative të lëshuara në bazë të këtij ligji janë në kundërshtim 
me këtë ligj, janë të detyruar të dërgojnë propozim në formë të shkruar me 
procesverbal për gjendjen e konstatuar për anulimin e akteve të tilla administrative deri 
te organi kompetent i shkallës së dytë. 
 

Neni 106 
Mbikëqyrja ndaj ligjshmërisë së punës të organeve komunale 

 
Mbikëqyrjen ndaj ligjshmërisë së punës të organeve komunale e kryen ministria, për 
punët nga kompetenca e tyre. 
 

Neni 107 
Mbikëqyrjet mbi ligjshmërinë së organeve komunale 

 
1. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes mbi ligjshmërinë e punës së organeve komunale, 

Ministria i kryen punët si vijon:  
1.1. përcjell ligjshmërinë e punës së organeve të komunës dhe merr masa, 

aktivitete dhe paraqet iniciativa për realizimin e kompetencave të komunës 
që kanë të bëjnë me ujërat;  

1.2. ua tërheq vërejtjen organeve të komunës, për tejkalimin e kompetencave të 
tyre të përcaktuara me këtë ligj, të cilat janë të interesit publik me rëndësi 
lokale;  

1.3. vë në dukje mangësitë materiale dhe procedurale në punën e organeve të 
komunës, të cilat do ta pamundësonin kryerjen e punëve të përcaktuara me 
këtë ligj, që janë të interesit publik me rëndësi lokale;  

1.4. rekomandon për zbatimin e drejtpërdrejtë të kompetencave të komunës, për 
punët që duhet t’i kryejnë në pajtim me këtë ligj, e me kërkesë të organeve 
të komunës;  

1.5. përcjell nxjerrjen me kohë të akteve të komunave, të përcaktuara me këtë 
ligj;  

1.6. paraqet iniciativa dhe propozime te organet komunale, nëse konstaton mos 
zbatimin e këtij ligji si rezultat - pasojë të ndeshjes së interesave ndërmjet 
tyre;  

1.7. përcjell ligjshmërinë e aktvendimeve që i miratojnë organet e komunës në 
zgjedhjen e punëve administrative për të drejtat, detyrimet dhe interesat e 
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personit fizik dhe juridik, të miratuara në bazë të këtij ligji dhe merr masa në 
pajtim me ligjin;  

1.8. me kërkesë të organeve të komunës, jep mendim dhe ndihmë profesionale 
për propozim aktet që dalin nga ky ligj; dhe,  

1.9. përcjellë realizimin e transparencës në punën e organeve të komunës, 
veçanërisht nga aspekti i njoftimit të rregullt, me kohë, të mirëfilltë dhe të 
plotë të qytetarëve për punët e përcaktuara me këtë ligj.  

2. Për masat e ndërmarra nga paragrafi 1. i këtij neni, Ministria informon organet e 
komunës.  

3. Pas udhëzimeve dhe masave e aktiviteteve të marra, organet e komunës duhet të 
sigurojnë kryerjen e punëve sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 108 

Anulimi i aktvendimit të së drejtës ujore 
 
Nëse në rastin e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese të cilin e bënë inspektori i ujërave 
vërtetohet se me aktvendimin për dhënjen e lejes ujore, të cilat janë të plotëfuqishme në 
procedurë administrative, e në mënyrë të dukshme janë shkelur dispozitat materiale të 
këtij ligji, i propozon Ministrit që ta anulojë një aktvendim të tillë, sipas të drejtës së 
mbikëqyrjes. 
 

KREU XIV 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 109 

 
1. Çdo objekt dhe pajisje ujore që ka qenë i administruar nga ndërrmarrjet e 

regjistruara si ndërmarrje hidroekonomike në organin kompetent, do të kalojnë në 
administrimin e Ministrisë.  

2. I gjithë dokumentacioni dhe pasuria që ka qenë e administruar nga ish Enti për 
Hidroekonomi dhe Instituti për Hidroekonomi, Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit 
të Ekonomisë ujore të Kosovës, do të kalojnë në administrim të Ministrisë.  

3. Pasuria, të drejtat dhe detyrimet e personave juridik, kalojnë në Ministri.  
4. Ministria nga buxheti ekzistues merr përsipër implementimin e këtij ligji me stafin 

aktual, kurse stafi plotësues të kompletohen pas vitit 2014 pasi të krijohen kushtet 
për punësim të ri.  

 
Neni 110 

 
1. Çdo Person që ushtron veprimtari në pasuritë ujore, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, 

duhet që brenda afatit prej gjashtë (6) muaj, t’i parashtroj kërkesë Ministrisë, për 
fitimin e lejës ujore.  

2. Qeveria, me propozim të Ministrisë, brenda afatit prej gjashtë (6) muaj, duhet të 
publikoj listën e objekteve dhe pajisjeve ujore.  

3. Të gjitha sipërfaqet e tokës dhe objekteve dhe pajisjeve ujore e përcaktuar si pronë 
ujore, duhet të regjistrohen si pronë publike, brenda afatit prej dymbëdhjetë (12) 
muaj, nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.  
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4. Planet për menaxhimin e pellgjeve lumore duhet të nxjerren në afat prej 
njëzetekatër (24) muaj.  

5. Të gjitha veprimtaritë ujore, të të gjithë personave juridik dhe fizik, harmonizohen 
me kushtet dhe procedurat sipas këtij ligji, në afat prej tetëmbëdhjet (18) muaj.  

6. Komunat, do t’i harmonizojnë të gjitha aktivitetet e të tyre më këtë ligj, në afat prej 
dymbëdhjetë (12) muaj, nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.  

7. Harmonizimi i të gjitha planeve hapësinore dhe planeve sektoriale, me planet për 
administrimin me ujëra, do të bëhet brenda afatit prej tetëmbedhjete (18) muaj.  

8. Të gjitha aktet nënligjore, të dalura nga ky ligj, do të nxirren mbrenda afatit, prej 
tetëmbedhjete (18) muaj.  

 
KREU XV 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 111 
 
1. Të gjithë personat të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji apo 

dispozitat e nxjerra nga ky ligj, do të konsiderohen si kundervajtje dhe do të 
gjobitet prej pesëmijë (5000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

2. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 10, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej pesëmijë (5000 €) deri në dhjetë mijë (10.000 €), ndërsa personi juridik prej 
dhjetë mijë (10.000 €) deri në tridhjetë mijë (30.000 €) euro.  

3. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 11, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në njëzet mijë (20.000 €) euro, ndërsa personi 
juridik prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

4. fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 42 të këtij ligji, do të gjobitet prej 
dhjetë mijë (10.000 €) deri në në tridhjetë mijë (30.000 €) euro, ndërsa personi 
juridik prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në tetëdhjetë mijë (80.000 €) euro.  

5. Personi juridik i cili vepron në kundërshtim me nenin 43, të këtij ligji, do të 
gjobitet prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro  

6. Personi juridik i cili vepron në kundërshtim me nenin 44, të këtij ligji, do të 
gjobitet prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro  

7. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 47, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në dyzet mijë (40.000 €), ndërsa personi juridik 
prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro  

8. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 55 të këtij ligji, do të gjobitet 
prej pesë mijë (5.000 €) deri në dhjetë mijë (10.000 €) euro, ndërsa personi juridik 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri tridhjetë mijë (30.000 €) euro.  

9. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 60 të këtij ligji, do të gjobitet 
prej pesë mijë (5.000 €) deri në njëzet mijë (20.000 €), ndërsa personi juridik prej 
pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro. 

10. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 61, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në dyzet mijë (40.000 €), ndërsa personi juridik 
prej pesëdhjetë mijë (50.000) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

11. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 62, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej pesëmijë (5.000 €) deri në 30.000 €, ndërsa personi juridik prej pesëdhjetë 
mijë (50.000 €) deri në shtatëdhjetë mijë (70.000 €) euro.  
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12. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 63, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në pesëdhjetë mijë (50.000) ndërsa personi juridik 
prej pesëdhjetë mijë (50.000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

13. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 64, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në 30.000 €, ndërsa personi juridik prej pesëdhjetë 
mijë (50.000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

14. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 69, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në tridhjetë mijë (30.000 €), ndërsa personi juridik 
prej pesëdhjetë mijë (50.000€) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

15. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 72, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej dhjetë mijë (10.000 €) deri në pesëdhjetë mijë (50.000) ndërsa personi juridik 
prej pesëdhjetë mijë (50.000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.  

16. Personi fizik i cili vepron në kundërshtim me nenin 86, të këtij ligji, do të gjobitet 
prej njëmijë (1000 €) deri në dhjetë mijë (10.000 €) euro, ndërsa personi juridik 
prej tridhjetë mijë (30.000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro. 

 
Neni 112 

Dispozitat Shfuqizuese 
 
1. Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, shfuqizohet Ligji për Ujërat e Kosovës nr. 

2004/24 - Rregullorja e UNMIK-ut nr 2004/41. Ky Ligj do të zëvendësojë çdo 
dispozitë të ligjeve në fuqi që nuk është në përputhshmëri me të. 

2. Pjesë përbërse e këtij ligji është edhe Shtojca 1. 
 

Neni 113 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-147 
19 mars 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-011-2013, datë 05.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 29 PRILL 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-147 
PËR UJRAT E KOSOVËS 

 
SHTOJCA 1 

PLANET E MENAXHIMIT TË BASENEVE LUMORE 
 
A. Planet e menaxhimit të basenit lumor duhet të mbulojnë elementët e mëposhtme: 

1. një përshkrim të përgjithshëm të karakteristikave të rajonit të pellgut ujor ku 
përfshihen:  
1.1. ujërat sipërfaqësore:  

- skicimin e vendndodhjes dhe kufijve të zonave ujore;  
- skicimin e ekorajoneve dhe tipeve të zonës së ujit sipërfaqësorë 

brenda basenit të lumit;  
- identifikim i kushteve të referencës për sipërfaqen e tipeve të zonave 

të ujërave sipërfaqësore.  
1.2. ujërat nëntokësore:  

- skicimin e vendndodhjes dhe kufijve të zonave të ujit nëntokësor;  
2. një përmbledhje të presioneve dhe ndikimit të aktivitetit njerëzor mbi statusin 

e ujt sipërfaqësor dhe ujit nëntokësor, duke përfshirë:  
- vlerësimin e ndotjes së pikës burimore;  
- vlerësimin e ndotjes së burimit të shpërndarë, duke përfshirë dhe një 

përmbledhje të përdorimit të tokës;  
- vlerësimin e presioneve mbi statusin cilësor të ujit, duke përfshirë 

dhe nxjerrjen;  
- analizimin e ndikimeve të tjera të aktivitetit njerëzor mbi statusin e 

ujit.  
3. identifikimi i hartave të zonave të mbrojtura, ashtu siç kërkohet e direktivës 

kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  
4. një hartë të rrjeteve të monitorimit siç kërkon direktiva kornizë të ujërave 

2000/60 të Bashkimit Evropian;  
5. një prezantim në formën e harte rezultatesh të monitorimit të programeve të 

realizuara sipas atyre dispozitave për statusin e:  
5.1. ujit sipërfaqësor (ekologjik dhe kimik);  
5.2. ujit nëntokësor (kimik dhe cilësor);  
5.3. zonat e mbrojtura;  

6. një listë e objektivave mjedisore të përcaktuara siç kërkohet në direktivën 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

7. për ujin sipërfaqësor, ujërat nëntokësore dhe zonat e mbrojtura, duke përfshirë 
një identifikim të veçantë të rasteve siç kërkohet në direktivën kornizë të 
ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian.  

8. dhe informacioni shoqërues i kërkuar po nga ai nen;  
9. një përmbledhje të analizës ekonomike të përdorimit të ujit, ashtu siç kërkohet 
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në direktivën kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  
10. një përmbledhje e programit ose programeve të masave ashtu siç e kërkon 

direktiva kornizë e ujërave 2000/60 e Bashkimit Evropian;  
10.1. një përmbledhje e masave të ndërmarra për të plotësuar kërkesa e 

direktivës kornizë të ujërave 2000/60 e Bashkimit Evropian;  
10.2. një raport i hapave praktike dhe masave të marra për të aplikuar parimin 

e mbulimit të kostove të përdorimit të ujit në përputhje me direktivën 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.3. një përmbledhje e masave të marra për të plotësuar kërkesat e direktivës 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.4. një përmbledhje e kontrolleve për nxjerrjen dhe pompimin e ujit, duke 
përfshirë dhe referencën që i bëhet regjistrave dhe identifikimit të 
rasteve në të cilat janë bërë përjashtime sipas direktivës kornizë të 
ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.5. një përmbledhje e kontrolleve të bëra për shkarkimeve/derdhjeve të 
burimit me një pikë dhe aktivitete të tjera që kanë ndikim mbi statusin e 
ujit, në përputhje me parashikimet e direktivës kornizë të ujërave 
2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.6. një identifikim të rasteve në të cilat shkarkimet direkt në ujin 
nëntokësor janë të autorizuara në përputhje me dispozitat e direktivës 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.7. një përmbledhje e masave të ndërmarra në përputhje me direktivën 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.8. një përmbledhje e masave të marra për të parandaluar ose ulur ndikimin 
e incidenteve aksidentale të ndotjes;  

10.9. një përmbledhje e masave të marra për zonat e ujit të cilat ka të ngjarë 
të mos arrijnë objektivat sipas kërkesave të direktivës kornizë të ujërave 
2000/60 të Bashkimit Evropian;  

10.10. detaje të masave të marra për të shmangur rritjen e ndotjes së ujit të 
marinës në përputhje me direktivën kornizë të ujërave 2000/60 të 
Bashkimit Evropian;  

10.11. detaje të masave të ndërmarra për të shmangur rritjen e ndotjes në ujërat 
e marinës, në përputhje me direktivën kornizë të ujërave 2000/60 të 
Bashkimit Evropian;  

10.12. një regjistër i programeve të tjera më të detajuara dhe i planeve të 
menaxhimit për rrethet e baseneve lumore që merren me nën-basene, 
sektorë, çështje ose tipe uji të veçanta, s’bashkua me një përmbledhje të 
përmbajtjeve të tyre;  

11. një përmbledhje e informacionit publik dhe e masave këshilluese të marra, 
rezultatet e tyre dhe ndryshimet e planit të bërë si rezultat;  
11.1. një listë e autoriteteve kompetente në përputhje me direktivën kornizë të 

ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  
11.2. pikat e kontaktit dhe procedurat për marrjen e dokumentacionit dhe 

informacionit veçanërisht detajet të masave të kontrollit të miratuara në 
përputhje me direktivën kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit 
Evropian dhe të të dhënave aktuale të monitorimit të mbledhura;  
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B. Përditësimi i parë si dhe përditësimet e tjera të planit të menaxhimit të basenit 
lumor duhet të përmbledhin gjithashtu dhe: 
1. një përmbledhje të të gjitha ndryshimeve ose përditësimeve që prej kohës së 

botimit të versionit të mëparshëm të planit të menaxhimit të basenit lumor, 
duke përfshirë dhe një përmbledhje të rishikimeve që do të realizohen sipas 
direktivës kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian;  

2. një vlerësim i progresit të bërë drejt arritjes së objektivave mjedisore, duke 
përfshirë prezantimin e rezultatit të monitorimeve për periudhën e planit të 
mëparshëm në formën e hartës, dhe një shpjegim për çdo objektiv mjedisor që 
nuk është realizuar;  

3. një përmbledhje dhe një shpjegim i masave të parashikuara në versionet e 
mëparshme të planit të menaxhimit të basenit ujor, të cilat nuk janë realizuar;  

4. një përmbledhje e masave shtesë të brendshme të miratuara sipas direktivën 
kornizë të ujërave 2000/60 të Bashkimit Evropian, që prej kohës së botimit të 
versionit të mëparshëm të planit të menaxhimit të basenit lumor. 

 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 29 PRILL 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-85 
PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË 
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Kapitulli IX: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare ...............................................................................1368 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (j) dhe 9.1 26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9 dt. 15 maj 2001). 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË 
 

Kapitulli I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me ketë ligj rregullohet menaxhimi me resurse peshkore dhe veprimtaria e peshkatarisë 
dhe akuakulturës që ushtrohet në ujërat e territorit të Kosovës. 
 

Neni 2 
 
Dispozitat e këtij ligji kanë për qellim që: 

a) peshqit në ujërat e peshkimit të shfrytëzohen në mënyrë racionale për tu 
ruajtur biodiversiteti;  

b) peshqit mund të peshkohen dhe kultivohen vetëm sipas kushteve të parapara 
me këtë ligj dhe akteve nënligjore të nxjerra nga ky ligj;  

c) të përcaktoi kushtet e menaxhimit dhe mbikëqyrjen e resurseve peshkore;  
d) të përcaktoi masat për mbrojtjen e peshqve,  
e) të përcaktojë të drejtat dhe obligimet e personave fizikë apo juridikë që 

ushtrojnë aktivitetin e peshkimit dhe akuakulturës.  
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
Nocionet e shfrytëzuara në këtë ligj kanë këto domethënie: 
”Ujërat e peshkimit” janë ujërat e lumenjve, proçkave, liqeve natyral dhe artificial, 
kënetave, kanaleve dhe ujërave tjera në të cilat jetojnë peshqit; 
”Akuakultura” nënkupton mbarështimin (kultivimin) e organizmave ujor të orientuar 
për shfrytëzimin e tyre ekonomik; 
”Peshkimi” nënkupton çdo veprimtari për gjuajtjen e peshkut dhe organizmave tjerë 
ujor duke përdorur mjete dhe pajisje të ndryshme; 
”Organizma ujor” janë organizmat e gjallë shtazorë dhe bimor të ngrënshëm ose të 
pangrënshëm që kanë ujin si mjedis jetësor e ku përfshihen peshqit, gaforret, molusqet, 
ushejzat, bretkosat dhe gjallesat tjera ujore; 
“Peshkim ekonomik” është peshkimi me qëllim të përfitimit ekonomik; 
”Peshkimi sportiv-rekreativ” është peshkimi me grepa për rekreacion dhe sport; 
”Peshkëzim” është hedhja e planifikuar e peshqve në ujërat e peshkimit në bazë të 
planit vjetor për menaxhim; 
”Peshkatar” është personi i cili gjuan peshk me mjete dhe pajisje të lejuara në bazë të 
lejes për peshkim sportiv-rekreativ; 
”Hurdhë e peshqve” është objekti në tokë bujqësore ose jobujqësore ose në ujerat e 
peshkimit të dedikuara për mbarështimin e peshqve të cilat plotësojnë kushtet e 
përcaktuara dhe nuk konsiderohen ujëra të peshkimit në bazë të këtij ligji; 
“Licencë” është e drejta në bazë të cilit personi fizik apo juridik mund të merret me 
menaxhim të regjioneve apo zonave të peshkimit; 
”Licencë për akuakultur” është e drejta për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës; 
“Licencë për peshkim ekonomik”është e drejta për peshkim ekonomik në regjionet e 
peshkimit; 
”Leje për peshkim sanues” është e drejta që fiton shfrytëzuesi i të drejtues së 
menaxhimit për sanimin e gjendjes në ujërat e peshkimit; 
”Leje për peshkim shkencor-hulumtues” e drejta e peshkimit për qëllime shkencore - 
hulumtuese; 
”Leje” është e drejta për peshkim sportiv-rekreativ; 
”Shoqata e peshkatarëve” grup i peshkatarëve të regjistruar që merren me peshkim 
sportiv-rekreativ; 
”Federata e Peshkatarëve të Kosovës” bashkim i shoqatave në nivel vendi; 
”Regjion i peshkimit” pjesë e ujërave të peshkimit që përmban një tersi hidrologjike, 
biologjike dhe ekonomike që ka kushte për peshkim dhe akuakulturë; 
”Zonë e peshkimit” është pjesë e regjionit të peshkimit në të cilën shfrytëzohet e 
drejta për peshkim, akuakulturë dhe mbrojtje të peshqve; 
”Ministria” është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 
”Program i menaxhimit” masat e parapara për menaxhimin e ujërave të peshkimit në 
regjionet apo zonat e peshkimit; 
“Plani vjetor i menaxhimit” masat e parapara të menaxhimit të regjionit apo zonës 
brenda një viti. 
”Kodi i Peshkimit” dokument që përcakton parimet dhe standardet për ruajtjen, 
menaxhimin dhe zhvillimin e peshkatarisë 
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Kapitulli II 
UJËRAT E PESHKIMIT 

 
Neni 4 

 
Ujëra të peshkimit janë të gjitha ujërat në territorin e Kosovës përveç ujërave: 

a) të shpallura si territore të mbrojtura me ligj të veçantë,  
b) në hurdha të peshqve,  
c) në akumulime, liqene apo burime nga të cilat sipas ligjeve apo vendimeve të 

veçanta mbrohet burimi për furnizim me ujë të pijes,  
d) në akumulime, liqene apo burime ujore të rezervuara për furnizim me ujë të 

pijes.  
 

Neni 5 
 
5.1. Ujërat e peshkimit ndahen në regjione apo zona të peshkimit.  
5.2. Kufijtë e regjioneve apo zonave të peshkimit, forma e shfrytëzimit për peshkim 

ekonomik apo sportiv dhe zonat për akuakulturë përcaktohen me akte nënligjore 
nga ministria duke marr mendimin profesional nga Departamenti i Ujërave të 
Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (MAPH).  

 
Neni 6 

 
Regjionet apo zonat e peshkimit mund tu epen në shfrytëzim personave fizik ose 
juridik, përkatësisht organizatave ose shoqatave për peshkim ekonomik ose sportiv-
rekreativ (në tekstin e mëtejmë shfrytëzuesit) nga ana e ministrisë. 
 

Neni 7 
 
7.1. Regjioni apo zona e peshkimit i epet në shfrytëzim shfrytëzuesit me tender duke 

i dhënë të drejtën e menaxhimit nëse i plotëson këto kushte:  
a) të jetë i regjistruar për kryerjen e aktiviteteve në peshkatari,  
b) të jetë i pajisur me pajisje dhe staf profesional për zhvillimin e aktivitetit,  
c) të ketë të organizuara rojet e peshkimit,  
d) të ofroi programin e menaxhimit për regjionin apo zonën e peshkimit.  

7.2. Për të fituar të drejtën e shfrytëzimit të regjionit apo zonës së peshkimit ministri 
nënshkruan kontratë me shfrytëzuesin për kushtet e shfrytëzimit të regjionit apo 
zonës së peshkimit e cila përmban:  
a) emri i shfrytëzuesit,  
b) emërtimin e regjionit apo zonës së peshkimit,  
c) kufijtë e regjionit apo zonës së peshkimit,  
d) masat për mbrojtjen e resurseve peshkore,  
e) mënyrën e shfrytëzimit të resurseve peshkore,  
f) lartësinë e kompensimit për të drejtën e shfrytëzimit të regjionit apo zonës 

së peshkimit në bazë të programit të ofruar për menaxhim të resurseve 
peshkore,  
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g) kushtet për ndërprerjen e kontratës.  
7.3. Shfrytëzuesi i cili ka fituar të drejtën e shfrytëzimit nuk mund ta bartë këtë të 

drejt te subjekti tjetër.  
 

Neni 8 
 
8.1. Kohëzgjatja e të drejtës së shfrytëzimit të peshkimit në regjionin apo zonën e 

peshkimit mund të zgjat më së shumti dhjet vjet nëse nuk e përcaktohet ndryshe 
nga ministria.  

8.2. Në rastet kur një regjion apo zonë e peshkimit nuk është marrë në shfrytëzim me 
tender mund të epet në shfrytëzim personave fizik, juridik ose shoqatave të 
peshkatarëve pa kompensim deri në ritenderim konform nenit 7 të këtij ligji.  

8.3. Shfrytëzimi nga paragrafi 2 i këtij neni mund të zgjas më së shumti 2 vite.  
 

Neni 9 
 
9.1. Shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit është i obliguar të vejë shenjat e tij 

identifikuese në kufijtë e regjionit apo zonës së peshkimit më së largu gjashtë 
muaj pas fitimit të drejtës së shfrytëzimit dhe nënshkrimit të kontratës.  

9.2. Formën e shënjimit të regjionit apo zonës së peshkimit e përcakton ministria.  
 

Neni 10 
 
10.1. Shfrytëzuesi është i obliguar që brenda një viti nga data e fitimit të drejtës së 

shfrytëzimit të zbatoi programin e parashtruar për menaxhimin e resurseve 
peshkore.  

10.2. Regjioni apo zona e peshkimit epet në shfrytëzim me kompensim sipas 
dispozitave të këtij ligji dhe ligjit për koncesione.  

10.3. Mjetet e realizuara nga dhënia e të drejtës së shfrytëzimit të regjioneve apo 
zonave të peshkimit derdhën në Buxhetin e Kosovës.  

 
Neni 11 

Programet e menaxhimit 
 
11.1. Programi i menaxhimit hartohet nga shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit në 

përputhshmëri me Kodin e Peshkimit.  
11.2. Programi i menaxhimit miratohet nga ministria për një periudhë jo më shumë se 

dhjetë vjet dhe paraqet dokumentin bazë për menaxhim ne regjion apo zonë të 
peshkimit dhe ka për qellim:  
a) të siguroi qëndrueshmëri në shfrytëzimin e burimeve peshkore duke 

siguruar mirëmbajtjen e tyre në nivele që të plotësojnë nevojat sot dhe në të 
ardhmen,  

b) të mirëmbaj e të ruaj cilësinë dhe biodiversitetin biologjik të burimeve 
peshkore dhe organizmave tjerë ujor,  

c) të vlerësoi resurset peshkore si dhe shtimin e peshës,  
d) të planifikoi sasinë vjetore e peshkimit sipas llojeve,  
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e) të planifikoi peshkëzimin sipas sasisë dhe llojit të peshqve (koha, sasia dhe 
lloji i peshqve) si dhe mjetet e nevojshme për zbatimin e planit,  

f) të planifikoi masat dhe mënyrën e mbrojtjes së regjioneve të peshkimit, 
organizimin e rojeve të peshkimit,  

g) të hartoi planin e punës për ruajtjen e ambientit,  
h) të planifikoi aktivitetet sportive-rekreative,  
i) të planifikoi kohën dhe mënyrën e shtimit të peshqve dhe masat mbrojtëse 

në vendet e riprodhimit natyral.  
11.3. Shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit obligohet që në afat prej 30 ditësh pas 

nënshkrimit të kontratës të hartoi planin vjetor të menaxhimit i cili duhet të 
përmbaj:  
a) vlerësimin e sasisë së peshqve dhe shtimin e tyre,  
b) sasinë e lejuar e peshkimit sipas llojeve në vit dhe në dit,  
c) planin e peshkëzimit në sasi sipas llojeve,  
d) mënyrën dhe masat e mbrojtjes së regjionit apo zonës së peshkimit, 

organizimin e rojeve si dhe planin për ruajtjen e ambientit.  
11.4. Plani vjetor i menaxhimit aprovohet nga ministria dhe njoftohet Federata.  
11.5. Pa aprovim të planit vjetor të menaxhimit nuk lejohet peshkimi.  
 

Neni 12 
 
12.1. Me qëllim të evidentimit të dhënave për sipërfaqen e regjioneve, kufijtë e 

regjioneve, sasinë dhe llojet e peshqve, të drejtën e peshkimit në ministri mbahet 
regjistri i peshkimit i cili rregullohet me akt nënligjor.  

12.2. Shfrytëzuesit e të drejtës së peshkimit janë të obliguar të sjellin në ministri të 
dhënat për regjistrimin në regjistrin e peshkimit sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Kapitulli III 
PESHKIMI 

 
Neni 13 

 
Mënyra e peshkimit, mjetet dhe pajisjet që përdorën për peshkim përcaktohen me akt 
nënligjor nga ministria. 
 

Neni 14 
Peshkimi ekonomik 

 
Peshkimi ekonomik mund të realizohet në regjionet apo zonat e përcaktuara pas 
marrjes së licencës për peshkim ekonomik nga ministria. 
 

Neni 15 
 
Me peshkim ekonomik mund të merren vetëm personi fizik apo juridik i regjistruar për 
peshkim ekonomik, që posedon licencë për peshkim ekonomik. 
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Neni 16 
 
16.1. Licenca për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit ekonomik epet nga ministria 

në bazë të aplikacionit të parashtruar.  
16.2. Aplikacionit për marrjen e licencës si dhe licenca për peshkim ekonomik duhet 

të përmbaj:  
a) certifikatën e personit fizik ose juridik,  
b) emërtimi i regjionit ose zonës së peshkimit në të cilën do të zhvillohet 

peshkimi ekonomik,  
c) llojin dhe numrin e mjeteve dhe pajisjeve që do të përdorën për peshkim 

ekonomik,  
d) emrin dhe shenjën e regjistrimit të mjetit lundrues me të cilin do të 

zhvillohet peshkimi ekonomik.  
16.3. Forma e aplikacionit dhe mënyra e dhënies së licencës për peshkim ekonomik 

rregullohet me akt nënligjor nga ministria.  
16.4. Licenca për peshkim ekonomik do të epet në bazë të tenderit publik.  
16.5. Vendimin për shpalljen e tenderit e bie ministri.  
16.6. Procedurën për dhënien e licencës për zhvillimin e peshkimit ekonomik e zbaton 

komisioni për licenca i emëruar nga ministria.  
16.7. Komisioni nga paragrafi 6 i këtij neni i propozon ministrit kandidatët për 

marrjen e licencës për peshkim ekonomik.  
16.8. Shfrytëzuesi i mëparshëm i licencës ka të drejta të njëjta për marrjen e licencës.  
16.9. Fituesi i tenderit për zhvillimin e peshkimit ekonomik është i obliguar ti paguaj 

mjetet shfrytëzuesit për realizimin e peshkimit.  
16.10. Mjetet e realizuara nga kompensimi për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit 

ekonomik janë të hyra të shfrytëzuesit dhe duhet të përdorën për peshkëzimin e 
ujërave të peshkimit ku është zhvilluar peshkimi ekonomik.  

16.11. Në rastet e mos përmbushjes së obligimeve me kontratë dhe mos përmbajtjes në 
programin e ofruar ministria mban të drejtën e marrjes së licencës.  

 
Neni 17 

 
17.1. Licenca për zhvillimin e veprimtarisë së peshkimit ekonomik nuk mund të bartet 

te personi ose subjekti tjetër.  
17.2. Licenca për zhvillimin e peshkimit ekonomik do ti merret shfrytëzuesit me 

vendim nga ministria në rast se vërtetohet:  
a) se personi fizik apo juridik që posedon licencën për zhvillimin e 

veprimtarisë së peshkimit ekonomik nuk posedon mjete dhe pajisje të 
përshkruara gjatë aplikimit,  

b) se personi fizik apo juridik që posedon licencën për zhvillimin e 
veprimtarisë së peshkimit ekonomik nuk ka përgatitje profesionale ose nuk 
ka të punësuar profesional për zhvillimin e kësaj veprimtarie,  

c) se i licencuari nuk i paguan mjetet sipas kontratës,  
d) se nuk i përmbahet programit të parashtruar,  
e) se ujërat e peshkimit në regjionin apo zonat e peshkimit shfrytëzohen për 

qëllime tjera.  
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17.3. Procedurën për marrjen e licencës për peshkim ekonomik e ngrit inspektori i 
blegtorisë, kurse vendimin definitiv e nxjerr ministria.  

17.4. Në ministri mbahet regjistri i licencave për peshkim ekonomik.  
17.5. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të licencave për 

peshkim ekonomik e përcakton ministria.  
 

Neni 18 
Peshkimi sportiv-rekreativ 

 
Peshkimi sportiv-rekreativ në ujërat e peshkimit mund të kryhet nga peshkatarët që: 

a) posedojnë leje për peshkim sportiv-rekreativ  
b) kanë provimin për peshkatar sportiv-rekreativ.  

 
Neni 19 

 
Peshkimi sportiv-rekreativ është i ndaluar në rastet: 

a) kur përdorën mjete tjera lundruese nga ato që përcaktohen me akte 
nënligjore,  

b) kur përdoren pajisje tipike të peshkimit profesional,  
c) në regjione apo zona ku peshkimi sportiv-rekreativ është i ndaluar me akte 

nënligjore.  
 

Neni 20 
Federata e Peshkatarëve Sportiv të Kosovës 

 
Federata e Peshkatarëve Sportiv të Kosovës kryen punët për të cilat autorizohet sipas 
këtij ligji. 

 
Neni 21 

 
21.1. Federata zbaton masat e zhvillimit dhe mbrojtjes së fondit të peshqve, organizon 

aktivitete për mbrojtjen e ambientit në territorin ku vepron dhe mban evidencën 
për provimet e kaluara për peshkim sportiv-rekreativ sipas programit për 
dhënien e provimit.  

21.2. Përveç punëve nga paragrafi 1 të nenit 21 të këtij ligji Federata organizon 
ndarjen e lejeve për peshkatarët sportiv-rekreativ sipas programit, organizon 
mbajtjen e garave, zbaton dhe jep leje për të gjitha garat në peshkimin sportiv-
rekreativ përveç garave ndërkombëtare, grumbullon të dhënat nga shfrytëzuesit 
e të drejtës së peshkimit për sasinë dhe llojin e peshkimit nga peshkimi sportiv-
rekreativ si dhe jep emblemat dhe dokumentet e identifikimit për rojet e 
peshkimit sipas kërkesës së shfrytëzuesit.  

 
Neni 22 

Provimi për peshkatar 
 
22.1. Federata organizon dhe zbaton provimin për peshkatar sipas programit të 

përcaktuar nga ministria: 
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22.2. programi dhe mënyra e dhënies së provimit, formulari dhe forma e certifikatës 
për dhënien provimit përcaktohet nga ministria,  

22.3. vlerësimin e njohurve të peshkatarëve sipas programit e bënë komisioni i 
përzgjedhur nga ministria me propozim të Federatës,  

22.4. certifikata për dhënien e provimit për peshkatar do ti epet personit i cili ka 
mbaruar shkollimin profesional në peshkatari pa obligim të futet në provim.  

22.5. Shpenzimet për dhënien e provimit për peshkim sportiv-rekreativ i bartë 
kandidati.  

22.6. Lartësia e pagesës për dhënien e provimit përcaktohet nga ministria.  
 

Neni 23 
Lejet për peshkim sportiv-rekreativ 

 
23.1. Për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit sportiv-rekreativ peshkatarët duhet të 

posedojnë lejen për peshkim.  
23.2. Lejet për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit sportiv-rekreativ i lëshon Federata 

sipas procedurave të përcaktuara nga ministria.  
23.3. Peshkatarët për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit sportiv-rekreativ në një 

regjion apo zonë peshkimi paguajnë lejet tek shfrytëzuesi i të drejtës së 
menaxhimit të resurseve në regjion apo zonë përmes shoqatave, shoqatave të 
peshkatarëve apo Federatës.  

23.4. Shfrytëzuesi mund të shes lejet për peshkim sportiv-rekreativ:  
a) vetëm për regjionin apo zonën për të cilën ka fituar të drejtën e shfrytëzimit,  
b) vetëm peshkatarëve me provim të kaluar konform nenit 22 paragrafit 1 të 

këtij ligji,  
c) peshkatarëve të huaj pa provim të kaluar pasi të vërtetoi posedimin e lejes 

për peshkim nga vendi i cili vjen.  
23.5. Shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit përcakton çmimin e lejes për peshkim -

sportiv-rekreativ. 
 

Neni 24 
 
Forma, përmbajtja dhe procedura e dhënies së lejes për peshkim sportiv-rekreativ 
përcaktohet nga ministria me akt nënligjor. 
 

Kapitulli IV 
AKUAKULTURA 

 
Neni 25 

 
25.1. Aktivitetin e akuakulturës mund ta zhvillojnë personat fizik apo juridik të 

regjistruar dhe të licencuar për akuakulturë si dhe shfrytëzuesit e resurseve ujore 
nëse një gjë të tillë kanë planifikuar me program në regjionin apo zonën për të 
cilën e ka fituar të drejtën e shfrytëzimit.  

25.2. Personat fizik apo juridik mund të zhvillojnë aktivitetin e akuakulturës pasi të 
kenë marrë licencë nga ministria duke i plotësuar këto kushte:  
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a) nëse personi fizik apo juridik ka përgatitje profesionale apo ka të punësuar 
profesional,  

b) kur zbatimi i projektit nuk shkakton efekte negative ndaj mjedisit,  
c) kur zhvillimi i aktivitetit nuk bie ndesh me interesat e sektorëve tjerë që 

merren me menaxhimin e ujërave,  
d) kur ndryshimi i destinimit të tokave është në përputhje me ligjin e tokave,  
e) kur shfrytëzimi i tokave në pronësi shtetërore rregullohet sipas procedurave 

të autoriteteve që menaxhojnë me tokat,kompetente,  
f) kur e drejta e shfrytëzimit të ujërave është rregulluar sipas ligjit për 

koncesione.  
 

Neni 26 
 
Kërkesës për licencimin e aktivitetit të akuakulturës duhet bashkangjitur: 

a) certifikatën e biznesit t personit fizik apo juridik,  
b) zona - regjioni ku do të zhvillohet aktiviteti,  
c) sasia dhe cilësia e ushqimit që do të përdoret,  
d) lloji i peshqve apo organizmave tjerë ujor që do të kultivohen,  
e) numri dhe data e vendimit për pagesën e koncesionit për shfrytëzimin e ujit 

si dhe kontratën për koncesione për shfrytëzimin të ujit,  
f) hapësira e hurdhës ku do të zhvillohet veprimtaria,  
g) kontrolli i cilësisë së ujit,  
h) pëlqimi mjedisor nga Ministria e ambientit dhe planifikimit hapësinor 

(MAPH) për vlerësimin e ndikimit në ambient. 
 

Neni 27 
 
Për zhvillimin e aktivitetit të Akuakulturës kultivuesit obligohen që të sigurojnë: 

a) strukturën e mjeteve dhe pajisjeve që përdorën,  
b) sinjalizimin e sëmundjeve që do të shfaqeshin,  
c) përdorimin e drejt të medikamenteve,  
d) sasia, cilësia dhe llojet e të vegjëlve që do të përdorën,  
e) kufizimin e zonës ku do të zhvillohet veprimtaria,  
f) shkarkimin e çfarëdo materiali të dëmshëm nga hurdha,  
g) mbajtjen e regjistrave dhe paraqitja e informacioneve,  
h) përmbajtje në standardet zooteknike për ngritjen e hurdhës (distanca, forma 

dhe dimensionet e objekteve për zhvillimin e aktivitetit,  
i) standardet teknike të ndërtimit për pengimin e depërtimit të substancave të 

dëmshme për shëndetin e njeriut dhe ambientin,  
j) trajtimin e ujërave të shfrytëzuara.  

 
Neni 28 

 
28.1. Licenca për akuakulturë skadon në rastet kur personi fizik apo juridik ndërpret 

veprimtarinë dhe në rast të skadimit të kontratës për koncesione për shfrytëzimin 
e ujit sipas ligjit për koncesione.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1360 

28.2. E drejta e licencës mund ti merret kultivuesit i cili kultivon lloje të peshqve ose 
organizmave tjerë ujor të cilët nuk janë të regjistruar në licencë apo nuk i 
përmbahet kushteve të parapara sipas nenit 27 të këtij ligji.  

 
Neni 29 

 
Në ujërat e peshkimit në të cilat kultivohet peshku në vendet e rrethuara ku zhvillohet 
aktiviteti i akuakulturës në largësi prej 50 m prej shenjave për shfrytëzimin e ujit sipas 
kontratës për koncesione ndalohet peshkimi apo aktivitete tjera. 
 

Neni 30 
 
Në hurdha ku zhvillohet akuakultura ndalohet peshkimi pa lejen e personit përgjegjës 
të hurdhës. 
 

Neni 31 
 
Ministria mban regjistrin e licencave dhe përcakton formën dhe përmbajtjen e saj. 
 

Neni 32 
 
Kohëzgjatja e licencës për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës është 10 vite me 
mundësi të ripërtrirjes. 
 

Neni 33 
 
33.1. Çdo modifikim apo zgjerim i aktivitetit, strukturës dhe pajisjeve duhet 

paraprakisht të merr pëlqimin nga ministria.  
33.2. Kriteret për tregtimin me produktet e akuakulturës përcaktohen me akte 

nënligjore nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në pajtim 
me Direktivën Nr. 91/67 të EEC të BE-ës.  

 
Kapitulli V 

MBROJTJA E PESHQVE 
 

Neni 34 
 
34.1. Regjioni apo zona e peshkimit e përcaktuar për zhvillimin e aktivitetit të 

peshkimit sportiv-rekreativ mund të shfrytëzohet për zhvillimin e peshkimit 
sanues në rastet kur duhet penguar shumëzimin e llojeve me vlera të vogla ose 
shumëzimin e tepërt të një lloji.  

34.2. Lejen për aplikimin e peshkimit për sanimin e gjendjes e jep ministria.  
34.3. Afati kohor i peshkimit, mënyra e peshkimit, llojet e peshqve dhe sasia e 

peshkimit rregullohet me akt nënligjor.  
 



 
Ligji Nr. 02/L-85 për peshkatari dhe akuakulturë 

 1361 

Neni 35 
 
35.1. Në ujërat e peshkimit mund të peshkohet edhe për qëllime shkencore-

hulumtuese pasi të merret leje nga ministria në bazë të kërkesës dhe programit 
për qëllimin e hulumtimit.  

35.2. Leja për peshkim shkencor-hulumtues duhet të përcaktoi:  
a) në cilat ujëra do të zhvillohet peshkimi,  
b) llojin dhe sasinë e peshkut dhe kohën e peshkimit,  
c) llojin dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve për peshkim.  

35.3. Shfrytëzuesi i lejes së peshkimit për qëllime shkencore hulumtuese obligohet të 
njoftoi Ministrinë dhe shfrytëzuesin e të drejtës së peshkimit në regjionin apo 
zonën e peshkimit për kohën e peshkimit. 

 
Neni 36 

 
Shfrytëzuesit e të drejtës së peshkimit kanë për detyrë të ndërmarrin masa për 
parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të peshqve dhe organizmave tjerë ujor si dhe 
masa për luftimin e dëmtuesve të peshqve sipas dispozitave të ligjit të veterinës dhe 
akteve nënligjore të nxjerrura nga ky ligj. 
 

Neni 37 
 
37.1. Peshkimi përmes rrymës elektrike (në tekstin e mëtejmë elektropeshkimi) në 

regjionet apo zonat e peshkimit mund të kryhet vetëm në rastet:  
a) e gjuajtjes me qellim të peshkëzimit,  
b) e eliminimit të llojeve me vlera të vogla,  
c) e vlerësimit të stoqeve të peshqve me leje nga ministria.  

37.2. Elektropeshkimi mund të kryhet vetëm nga personat profesional për këtë lloj të 
peshkimit nën mbikëqyrjen e inspektoratit të blegtorisë.  

37.3. Me rastin e aplikimit të elektropeshkimit përpilohet procesverbali në vend të 
ngjarjes në prani të inspektorit të blegtorisë dhe veterinës dhe shfrytëzuesit të 
drejtës së peshkimit.  

 
Neni 38 

 
Shfrytëzuesi i të drejtës për peshkim sanues, peshkim për qëllime shkencore-
hulumtuese si dhe elektropeshkim janë të obliguar që pas përfundimit të peshkimit të 
raportojnë në ministri për sasinë dhe llojin e peshkut të peshkuar, kohën e peshkimit, 
vendin dhe mënyrën e peshkimit gjegjësisht mjetet dhe pajisjet e përdorura gjatë 
peshkim. 
 

Neni 39 
 
39.1. Shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit është i obliguar që për çdo vit të bej 

peshkëzimin e regjionit të marrë në shfrytëzim sipas planit vjetor të menaxhimit.  
39.2. Peshkëzimi i ujërave dhe hurdhave duhet të bëhet me peshq, të vegjël dhe ikër -
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vezë të shëndosh pas kontrollit dhe vërtetimit të cilësisë dhe gjendjes 
shëndetësore nga institucioni shkencor i autorizuar.  

39.3. Pëshkëzimi me lloje të reja të peshqve në ujërat e peshkimit aprovohet nga 
ministria pas marrjes së mendimit nga institucioni shkencor i autorizuar.  

 
Neni 40 

 
40.1. Ndërtimi apo rekonstruimi i digave, objekteve të ekonomive të ujërave apo 

montimi i pajisjeve në ujërat e peshkimit mund të kryhet me kusht që të 
sigurohet shumëzimi i papenguar i peshqve dhe organizmave tjerë ujor, mbrojtja 
e fondit të peshqve dhe migrimi i peshqve.  

40.2. Në rast se pengohet migrimi i lirë i peshqve investitori është i obliguar të bëj 
peshkëzimin për sajimin e gjendjes për të mundësuar riprodhimin natyral të 
peshqve.  

40.3. Shfrytëzuesit e ujit për kanale të turbinave janë të obliguar të vendosin pajisje 
për pengimin e depërtimit të peshqve në kanale.  

 
Neni 41 

 
41.1. Në vendet ku bëhet shumimi natyral i peshkut ndalohet nxjerrja e rërës, gurëve 

si dhe ndërmarrja e veprimeve tjera të cilat do të pengonin riprodhimin.  
41.2. Në këto vende ndalohen të gjitha llojet e peshkimit përveç peshkimit sanues të 

paraparë me program me qëllim të zhvillimit të peshqve të llojeve fisnike, të 
vegjëlve dhe ikrës-vezëve.  

 
Neni 42 

 
Me qellim të mbrojtjes së peshqve ministria nxjerr akte nënligjore për ndalimin e 
peshkimit në sezonin e riprodhimit për të gjitha llojet ose për lloje të veçanta në ujërat e 
peshkimit ose në regjione apo zona të peshkimit si dhe ndalimin e peshkimit të peshqve 
të cilët nuk kanë madhësinë e duhur. 
 

Neni 43 
 
Mbrojtja shëndetësore e fondit të peshqve në ujërat e peshkimit dhe në hurdhat e 
peshqve bazohet në dispozitat e ligjit të veterinës si dhe akteve nënligjore të nxjerra 
nga ky ligj. 
 

Neni 44 
Rojet e peshkimit 

 
44.1. Me qellim të ruajtjes së fondit të peshqve në regjionet apo zonat e peshkimit 

shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit obligohet të organizoi rojet e peshkimit.  
44.2. Rojet e peshkimit i emëron shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit për regjionin 

apo zonën e peshkimit.  
44.3. Rojet e peshkimit duhet të kenë njohuri për peshkimin, të kenë të kryer shkollën 

e mesme të bujqësisë ose veterinës dhe të jenë të trajnuar për peshkatari.  
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44.4. Shoqatat e peshkatarëve për peshkim sportiv-rekreativ të cilët shfrytëzojnë 
regjionet apo zonat krahas rojeve të peshkimit mund të ndihmojnë rojet përmes 
anëtarëve të vet.  

 
Neni 45 

 
45.1. Rojet e peshkimit duhet të pajisen me leje dhe shenjë identifikimi me të cilën 

dëshmohet identiteti dhe përgjegjësit e tij zyrtare.  
45.2. Lejen dhe shenjën e identifikimit rojeve të peshkimit ua jep shfrytëzuesi i të 

drejtës së peshkimit të regjionit ose zonës.  
 

Neni 46 
 
46.1. Me rastin e kryerjes së detyrave të rojës së peshkimit rojtari është i autorizuar që 

nga peshkatarët: 
a) të kërkoi lejen për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit,  
b) të kontrolloi mjetet, pajisjet dhe sasinë e peshkut,  
c) të kërkoi dokumentin e identifikimit me të cilën dëshmohet identiteti.  

46.2. Në rastet e vërtetimit të peshkimit të kundërligjshëm roja e peshkimit është e 
autorizuar: 
a) të konfiskoi mjetet dhe pajisjet e peshkimit të cilat janë të ndaluara,  
b) në rast të vërtetimit të peshkimit të peshqve të madhësive të ndaluara ti kthej 

peshqit në ujë,  
c) në rast se peshku ka ngordhur e nuk është i madhësisë së lejuar të përpiloi 

procesverbalin për konfiskimin e mjeteve të peshkimit,  
d) në rastet e refuzimit të legjitimimit të kërkoi mundësi tjera të identifikimit 

dhe të lajmëroi pjesëtarët e Shërbimit Policor të Kosovës(SHPK),  
e) në rastet e vërtetimit të peshkimit me mjete dhe pajisje të ndaluara të siguroi 

mbështetjen e pjesëtarëve të SHPK-së,  
f) të kontrolloi sasinë maksimale te lejuar të peshkimit. 

46.3. Në rastet e vërtetimit të peshkimit në ujërat e peshkimit nga peshkatarët sportiv-
rekreativ në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji roja e peshkimit është e 
obliguar të përpiloi procesverbalin në afat prej tri ditësh dhe t`ia dorëzoi 
inspektorit të blegtorisë për procedim.  

46.4. Personit të cilit përkohësisht i konfiskohen mjetet dhe pajisjet për peshkim i 
jepet vërtetimi me të dhëna të sakta të pajisjeve, sasisë dhe llojit e peshkut.  

46.5. Roja e peshkimit është e autorizuar që mjetet dhe pajisjet e konfiskuara 
përkohësisht gjatë peshkimit të kundërligjshëm t”ia dorëzoi shfrytëzuesit të 
drejtës së peshkimit për atë regjion apo zonë.  

46.6. Shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit nuk ka të drejt ti tjetërsoi pajisjet e 
konfiskuara përkohësisht deri në përfundimin e procedurës para organeve 
kompetente.  

46.7. Procesverbali dhe vërtetimi i shërbejnë inspektorit të blegtorisë apo organit 
kompetent si dëshmi gjatë procesit të parashtrimit të procedurës për 
kundërvajtje.  

46.8. Peshkatarët janë të obliguar ti mundësojnë rojeve mbikëqyrje gjatë peshkimit 
dhe të ofrojnë të gjitha informacionet për kryerjen e detyrave të rojës.  
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46.9. Në ujërat e regjioneve apo zonave malore ruajtjen e resurseve peshkore e bëjnë 
rojet e pyjeve të Agjencionit Pyjor të Kosovës.  

 
Neni 47 

Ndalimet 
 
47.1. Në ujërat e peshkimit ndalohet: 

a) të peshkohet me mjete eksplozive, 
b) të shkatërrohen të vegjlit e peshqve me vlerë të lartë biologjike në çdo kohë,  
c) të peshkohet me mjete të ndaluara, armë zjarri apo mjete kimike të cilat i 

vrasin, helmojnë ose joshin peshqit,  
d) ndotja e ujërave të peshkimit me mjete të dëmshme dhe të rrezikshme që 

mund të ndryshojnë kualitetin e ujit e të cilat e rrezikojnë fondin e peshqve,  
e) hedhja dhe deponimi i materieve të ngurta,  
f) të peshkohen ikrat-vezët, të vegjlit e çdo lloj organizmi ujor pa autorizimin e 

nevojshëm ose licencën e lëshuar nga ministria,  
g) peshkimi në afërsi më të vogël se 300 m nga digat për hidrocentrale,  
h) të lëshohet uji nga liqenet artificiale apo akumulimet në rast se rrezikohet 

fauna e ujërave,  
i) pengimi i shpëtimit të peshqve gjatë vërshimeve,  
j) pengimi i vendosjes së shenjave për regjionet apo zonat e peshkimit.  

47.2. Ndalimet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk vlejnë për rastet e aplikimit të 
peshkimit për qëllime kërkimore-shkencore. 

 
Kapitulli VI 

TREGTIMI I PESHQVE 
 

Neni 48 
 
48.1. Tregtimin e peshqve mund ta bëjnë prodhuesit, ndërmarrjet dhe personat juridik 

të regjistruar për tregtim me peshq.  
48.2. Shoqatat, organizatat e peshkatarëve sportiv-rekreativ dhe individët nuk mund ta 

vejnë në qarkullim peshkun e peshkuar.  
48.3. Qarkullimi i peshqve mund të bëhet në objektet e prodhuesit-kultivuesit ose në 

depot për peshq si dhe në objektet tregtare të cilat plotësojnë kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 49 

 
49.1. Objektet për tregtimin e peshqve duhet të plotësojnë këto kushte: 

a) të jetë i ndërtuar nga materiali i fortë dhe të jetë statik,  
b) hapësira ku ekspozohet peshku të jetë e mbrojtur nga ndikimi direkt i 

rrezeve të diellit dhe temperaturave të larta,  
c) të ketë të instaluar pajisje për ruajtjen dhe manipulimin me peshk të gjallë, 

të ngrirë dhe të përpunuar,  
d) të ketë pajisje për ujë të ftohët dhe të ngrohët për mirëmbajtjen e higjienës 

së objektit, pajisjeve.  
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49.2. Kriteret për tregtimin me peshq të gjallë, të freskët, të ngrirë dhe të përpunuar 
përcaktohen me akt nënligjor nga ministria në përputhje me direktivën 91/493 
EEC të BE.  

49.3. Çështja e higjienës së peshqve të freskët, të ngrirë dhe të përpunuar që tregtohen 
rregullohet sipas ligjit të veterinës dhe ushqimit.  

 
Kapitulli VII 

MBIKËQYRJA DHE KONTROLLI 
 

Neni 50 
 
Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit dhe akteve nënligjore të nxjerrura nga ky ligj ushtrohet 
nga Ministria. 
 
 

Neni 51 
 
51.1. Kontrolli i zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerrura nga ky ligj 

ushtrohet nga inspektorati i blegtorisë të Departamentit të Prodhimtarisë 
Blegtorale në Ministri.  

51.2. Zbatimi i dispozitave të këtij ligji dhe akteve të nxjerrura nga ky ligj nga lëmia e 
mbrojtjes shëndetësore ushtrohet nga inspektorati i veterinës të Agjencionit të 
Ushqimit dhe Veterinës - AVUK.  

 
Neni 52 

 
52.1. Inspektimi përfshin: 

a) kontrollin e dokumentacionit të personave fizik apo juridik të cilët ushtrojnë 
aktivitetin e peshkimit, akuakulturës dhe tregtimit të peshqve dhe 
organizmave tjerë ujor, 

b) mbikëqyrjen e aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës, 
c) mbikëqyrjen e tregut të peshqve dhe organizmave tjerë ujor. 

52.2. Inspektimin e shëndetit në mbarështimin dhe tregtimin e peshqve e ushtrojnë 
inspektorët veteriner. 

 
Neni 53 

 
53.1. Në rastet e vërtetimit të shkeljeve të dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore të nxjerrura nga ky ligj inspektori: 
a) me vendim urdhëron eliminimin e parregullsive për afat të caktuar,  
b) para organeve kompetente paraqet fletëparaqitjen për shkelje ose bën 

kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje,  
c) ndërmerr edhe masa tjera të përcaktuara me akte të posaçme që rregullojnë 

punën e inspektoratit.  
53.2. Në rastet kur personi fizik apo juridik në afatin e caktuar nga inspektori nuk i 

eliminon parregullsitë e përcaktuara sipas ligjit, këto masa mund ti ndërmerr 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1366 

inspektori ose personi fizik apo juridik të cilin e autorizon inspektori kurse 
shpenzimet për eliminimin e parregullsive i bartë personi fizik apo juridik i cili 
ka shkaktuar parregullsitë. 

 
Neni 54 

 
54.1. Në rast se vërtetohet shkelja e ligjit dhe dispozitave të nxjerrura nga ky ligj 

inspektori mund të konfiskoi peshkun dhe organizmat tjerë ujor deri në marrjen 
e vendimit përfundimtar.  

54.2. Përkohësisht të konfiskoi dhe të vulos mjetet dhe pajisjet për peshkim me të cilat 
është bërë shkelja e të cilat mund të shërbejnë si dëshmi në procesin gjyqësor.  

54.3. Me rastin e konfiskimit të peshkut, mjeteve apo pajisjeve lëshohet vërtetimi.  
54.4. Në rastet e konfiskimit të përkohshëm të mjeteve dhe pajisjeve fletëparaqitja 

gjegjësisht kërkesa për ngritjen e procedurës duhet të kryhet në afat prej 7 
ditësh.  

 
Neni 55 

 
Kundër vendimit të inspektorit mund të ushtrohet ankesë në ministri, ankesa nuk e 
ndalon ekzekutimin e vendimit. 
 

Neni 56 
 
Shqyrtimi i ankesave bëhet nga komisioni tre anëtarësh i emëruar nga ministria. 
 

Neni 57 
 
Personat fizik apo juridik veprimtaria e të cilëve i nënshtrohet mbikëqyrjes së 
inspektoratit janë të obliguar të mundësojnë inspektimin e papenguar dhe të ofrojnë të 
gjithë dokumentacionin dhe informatat e kërkuara. 
 

Neni 58 
 
58.1. Peshkatarët si dhe personat që mbikëqyrin zbatimin e këtij ligji dhe akteve 

nënligjore të nxjerrura nga ky ligj kanë të drejtë qarkullimi në ujërat e peshkimit 
neper terrene që kufizohen me ujërat e peshkimit.  

58.2. Kjo e drejt nuk mund të zbatohet në tokat që janë pjesë e oborreve, kopshteve 
dhe pemishteve të rrethuara dhe tokave në të cilat me akte të posaçme është i 
kufizuar ose ndaluar qarkullimi i lirë.  

 
Kapitulli VIII 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 59 
 
Dënohet me gjobë për kundërvajtje personi fizik në shumë prej 200 deri 1.000 € apo 
juridik në shumë prej 1.000 deri në 5.000 € nëse: 
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a) zhvillon aktivitet të peshkimit ekonomik në regjionin apo zonën e peshkimit 
i cili nuk është definuar si regjion për peshkim ekonomik (neni 14), të këtij 
Ligji,  

b) zhvillon aktivitetin e peshkimit ekonomik në kundërshtim me nenin 15, t 
këtij Ligji,  

c) zhvillon aktivitetin e akuakulturës pa licencë (neni 25 paragrafi 2),të këtij 
Ligji,  

d) zhvillon aktivitetin e akuakulturës pasi ti merret licenca neni 28 paragrafi 1 
dhe 2, të këtij Ligji,  

e) bartë të drejtën e shfrytëzimit te personi ose subjekti tjetër (neni 17 paragrafi 
1), të këtij Ligji  

f) kryen ose mundëson elektropeshkimin në kundërshtim me(nenin 37 
paragrafi 1), të këtij Ligji,  

g) nuk i parashtron raportin ministrisë për sasinë, llojin, kohën e peshkimit, 
vendin dhe mënyrën e peshkimit gjegjësisht mjetet dhe pajisjet e përdorura 
për peshkim (neni 38), të këtij Ligji,  

h) nuk e benë peshkëzimin sipas programit të menaxhimit (neni 40 paragrafi 
2), të këtij Ligji,  

i) nëse peshkëzimi bëhet në kundërshtim me (nenin 39 paragrafi 1), të këtij 
Ligji,  

j) nëse kryen aktivitete të peshkimit në vendet dhe kohën e riprodhimit natyral 
të peshqve (neni 41) të këtij Ligji,  

k) nëse zhvillon aktivitetin e peshkimit në sezonin kur është i ndaluar peshkimi 
për lloje të ndryshme të peshqve (neni 42), të këtij Ligji,  

 
Neni 60 

 
Dënohet me gjobë për kundërvajtje personi fizik në shumë prej 100 deri 500 € apo 
juridik në shumë prej 500 deri në 2.000 € nëse: 

a) fut lloje të reja të peshqve pa pëlqimin e ministrisë (neni 39 paragrafi 3), të 
këtij Ligji,  

b) nuk shënjon regjionin apo zonën e peshkimit (neni 9 paragrafi 1), të këtij 
Ligji,  

c) shfrytëzuesi i të drejtës së peshkimit nuk ofron të dhënat konform nenit 12 
paragrafi 2 të këtij Ligji,  

d) nuk i përmbahet programit të ofruar për menaxhim (neni 11 paragrafi 1), të 
këtij Ligji,  

e) gjatë tregtimit me peshq nuk posedon dëshmi për prejardhjen e peshqve,  
f) nuk pajis rojet me shenjen dhe lejen e identifikimit konform nenit 45 

paragrafi 1, të këtij Ligji,  
g) kryen peshkimin për qëllime shkencore-hulumtuese pa leje të ministrisë 

(neni 35 paragrafi 1), të këtij Ligji.  
 

Neni 61 
 
Dënohet me gjobë për kundërvajtje personi fizik në shumë prej 100 deri 500 € apo 
juridik në shumë prej 500 deri në 1.000 € nëse: 
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a) organizon peshkimin sportiv-rekreativ në kohën e riprodhimit natyral (neni 
21 paragrafi 2), të këtij Ligji,  

b) nuk zbaton masat për mbrojtjen e fondit të peshqve (neni 21 paragrafi 1),  
c) organizon gara ndërkombëtare pa pëlqimin e ministrisë (neni 21 paragrafi 

2), të këtij Ligji.  
 

Neni 62 
 
Dënohen me gjobë për kundërvajtje peshkatarët dhe qytetarët tjerë në shumë prej 100 
deri në 200 € nëse: 

a) peshkon në regjionin apo zonën e peshkimit pa leje konform nenit 19 
paragrafi 1 pika (c), të këtij Ligji,  

b) peshkon me mjete dhe pajisje të ndaluara (neni 19 paragrafi 1) pika (b),  
c) peshkon në atë mënyrë që e pengon zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës 

(neni 29), të këtij Ligji,  
d) tejkalon sasinë e lejuar të peshkimit,  
e) tregton me peshkun e peshkuar nga peshkimi sportiv-rekreativ (neni 48 

paragrafi 2) të këtij Ligji.  
 

Neni 63 
 
Mjetet e realizuara nga shqiptimi i gjobave sipas dispozitave të këtij ligji derdhën në 
Buxhetin e Kosovës. 

 
Kapitulli IX 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 64 
 
Ministria obligohet që në afat prej 1 viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të 
përcaktoi kufijtë e regjioneve dhe zonave të peshkimit në përputhshmëri me këtë ligj. 
 

Neni 65 
 
Në afat prej një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji ministri do të nxjerr rregulla për: 

a) mënyrën e shënjimit të regjioneve apo zonave të peshkimit,  
b) formën, mënyrën dhe përmbajtjen e regjistrave për lejet e shfrytëzuesve të 

drejtës së peshkimit,  
c) mënyrën, mjetet dhe pajisjet me të cilat zhvillohet peshkimi  
d) formën dhe përmbajtjen e licencave për zhvillimin e aktivitetit të 

akuakulturës,  
e) formën dhe përmbajtjen e lejeve për peshkim sportiv-rekreativ,  
f) organizimin e rojeve të peshkimit si dhe formën dhe përmbajtjen e 

dokumenteve të identifikimit.  
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Neni 66 
 
Me datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen ligjet që rregullojnë këtë materie. 
 

Neni 67 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2006/58 
20.12.2006 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 24 / 01 MAJ 2008 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr. 1999/1 të Misionit të Administratës së Përkohëshme 
të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) të dt. 25 korrik 1999,mbi autoritetin e 
Administratës së Përkohshme në Kosovë, të ndryshuar, Duke marrë parasyshë 
Regulloren nr. 2001/9 (UNMIK) mbi Kornizën Kushtetuese për Vetqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë, Në mbështetje të Rregullores nr. 2001/19 (UNMIK) të dt. 13 
shtator 2001, mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të 
Vetëqeverisjes në Kosovë, Me qëllim të krijimit të bazës ligjore për Pyjet si resurse 
kombëtare dhe për administrimin, mbrojtjen, ruajtjen, shtimin dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm të fondit të përgjithshëm pyjor të Kosovës dhe të prodhimeve të tjera 
pyjore jodrunore, 
 
Vendosi të shpallë si vijon: 
 

KAPITULLI I 
Dispozitat e përgjithshme 

 
Neni 1 

Ligji mbi Pyjet 
 
1.1. Ky ligj mund të citohet si “Ligji për Pyjet e Kosovës”.  
1.2. Pyjet e Kosovës janë resurse kombëtare. Do të udhëhiqen në atë mënyrë që të 

ofrojnë rendimente me vlerë dhe në të njejtën kohë të ruhet biodiversiteti për të 
mirën e gjeneratave të tashme dhe të ardhshme. Udhëheqja e pyjeve do të marrë 
parasysh gjithashtu edhe interesat të tjera publike.  
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Neni 2 
Definicionet e përgjithshme 

 
Siç është përdorur në këtë ligj, përveç nëse nga konteksti kërkohet ndryshe; 
a) “Agjencia Ekzekutive “nënkupton entitetin e përmendur në nenin 3 të Rregullores 

nr.2001/19 të UNMIK-ut mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme 
të Vetëqeverisjes në Kosovë të datës 13 shtator 2001.  

b) “Pyll” është sipërfaqja e tokës e mbuluar me bimësi drunore dhe si e tillë është e 
regjistruar në regjistrin kadastral “. 
1. “Tokë Pyjore” është sipërfaqja e tokës e cila shërben për prodhimin e drurit 

ose prodhimeve të tjera pyjore respektivisht sipërfaqja e tokës e destinuar për 
kultivimin e pyjeve”.  

2. Në “Tokë pyjore” nuk përfshihen:  
- Pemishtet; 
- Toka brenda kufijve të banuar të qyteteve, fshatrave, përfshirë parqet 

urbane; -Parqet dhe zonat e tjera për mbrojtjen e resurseve natyrore të 
përcaktuara me ligje të tjera përveç këtij ligji; 

- Tokat ku drunjtë janë mbjellë në radhë parësisht për të kontrolluar 
erozionin, krijuar mburojë nga era, për hije ose përmirësim të estetikës; 

- Anët e rrugëve që janë mbjellë me drunj, dhe 
- Toka ku parcela e përshtatshme për kultivimin e drunjëve është më e vogël 

se 0.1 hektar. 
c) “Produkte pyjore” nënkuptohen të gjitha produktet natyrore të pyjeve dhe tokave 

pyjore duke përfshirë produktet drunore dhe produktet jodrunore.  
d) “Agjencia pyjore” nënkupton entitetin e themeluar si Autoritet Pyjor i Kosovës, 

sipas direktivës Administrative të UNMIK-ut nr. 2000/23, siç është ndryshuar, që i 
është transferuar Institucioneve të Vetëqeverisjes së Përkohshme (IPQV), dhe tash 
një Agjenci Ekzekutive e njohur si Agjencia Pyjore e Kosovës (në tekstin e mëtejm 
APK). 1. Në ato pjesë të këtij ligji, duke përshkruar tani kompetencat të cilat 
Agjencia Pyjore mund t’i delegojë sipas nenit 22 të këtij ligji, termi “Agjenci 
pyjore” i përfshinë ato me kompetenca të deleguara.  

e) “Ministër” është personi, portofoli i të cilit përfshinë pylltarinë.  
f)  “Ministria” është, institucioni që ka jurisdiksion mbi pyjet.  
g) “Ngastër” është një pjesë e Pyllit dhe tokës pyjore me kufijtë e përcaktuar 

juridik”.  
h) “Personi” është personi fizik ose juridik, përveç nëse është përcaktuar ndryshe.  
i) “Pyje private” janë, pyjet dhe tokat pyjore që nuk janë pyje publike.  
j) “Pyje publike” janë, pyjet dhe tokat pyjore në pronësi shtetërore dhe shoqërore, 

edhe ato nën kujdesin e UNMIK-ut, sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit 
të Kombeve të Bashkuara. 

k) “Rregullorja” është akti normativ për zbatimin e ligjit të përgjithshëm siç janë 
vendimet dhe udhëzimet administrative. 

l) “PSSP” (Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm) udhëheq Misionin e 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë. 
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Neni 3 
Qëllimet dhe standardet e menaxhimit të pyjeve 

 
3.1. Kosova do të menaxhojë pyjet e saj në pajtim me deklaratën e parimeve për 

koncensusin global mbi menaxhimin, ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të 
të gjitha tipeve të pyjeve të dhëna në aneksin III të raportit të Konferencës së 
Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (Rio de Zheneiro, 3-14 
qershor 1992), përfshirë parimet vijuese:  
a) Parimi parandalues;  
b) Konservimi i diversitetit biologjik;  
c) Parimi i barazisë ndërbreznore, dhe  
d) Zhvillimi ekologjik i qëndrueshëm.  

3.2. Sipas këtij ligji “Planet pyjore” janë planet menaxhuese për pyje private sipas 
nenit 12 të këtij ligji, planet afatgjata menaxhuese për pyjet publike sipas nenit 
18 të këtij ligji dhe planet vjetore operacionale menaxhuese për pyjet publike 
sipas nenit 19 të këtij ligji.  

3.3. Planet pyjore parashikojnë:  
a) Rritjen e re të pyllit pas prerjes përmes regjenerimit natyral ose kur 

regjenerimi natyral s’mund të krijojë ose nuk ka krijuar rritjen e re 
përbrenda një kohe të caktuar, përmes mjeteve artificiale, dhe  

b) Përmirësimi i grumbujve pyjorë me ripyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura, 
rrallimit dhe aktiviteteve të tjera të domosdoshme të mirëmbajtjes.  

3.4. Me planet pyjore të përcaktuara me këtë ligj do të bëhet menaxhimi shkencor, i 
bazuar në punën kërkimore praktike, në eksperiencën dhe në gjykimin 
profesional.  

3.5. Qëllimet e planeve pyjore përcaktojnë:  
a) Nevojat Komunale për resurse pyjore;  
b) Nevojat e Kosovës për resurse pyjore në përgjithësi; dhe  
c) Në rastet e pyjeve dhe tokave pyjore private, nevojat e pronarit të tokës.  

3.6. Kur është në përputhshmëri me objektivat e menaxhimit, planet pyjore do të 
favorizojnë: 
a) Pyjet e larta (trungishte) janë ato pyje me drunjë që janë krijuar prej 

fidaneve dhe farërave dhe struktura e tyre që është e paraparë për prodhime 
komerciale të lëndëve drunore me kualitet të lartë;  

b) Pyjet e ulëta (cungishte) janë pyjet me prejardhje vegjetative të krijuara nga 
cungjet (filizat dhe llastarët), rrënjët e cungjeve që janë paraparë për 
prodhimin e drunjëve për zjarr dhe produkte të tjera të drurit me vlerë më të 
ulët;  

c) Llojet autoktone ndaj atyre të huaja (ekzotike).  
3.7. Në një pjesë të Pyllit ose tokës pyjore të mbuluar me vegjetacion të pyjeve 

natyrore asnjë person që i pretë trungjet s’mund të lë tokën me më pak se 40% të 
mbulesës pyjore, përveç nëse:  
a) Prerja rrah është pjesë e programit menaxhues që është parashikuar për 

ringritjen përkatëse të mbulesës pyjore dhe shtimin e pyllit në tokat me 
fonde të zvogëluara ose të degraduara;  

b) Prerja rrah bëhet për të mundësuar shfrytëzimin e tokës si depo për trungje, 
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fidanishte, ndërprerje të zjarrit, rrugë pyjore, rajon rekreacioni, rajon 
menaxhimi me kafshë të egra ose përdorime të tjera të ndërlidhura me 
pyllin;  

c) Prerja rrah bëhet për të kontrolluar ose për të reaguar ndaj dëmeve të 
shkaktuara nga insektet, sëmundjet ose dëmeve fizike ndaj pyllit;  

d) Prerja rrah bëhet me qëllim të ndërrimit të përdorimit të tokës në atë 
jopyjore dhe ndërrimi bëhet me aprovim të autoriteteve kompetente.  

3.8. Ministri mund të nxjerrë rregullore në pajtim me qëllimet dhe standardet e këtij 
neni që i specifikon metodat dhe principet për menaxhim të pyllit, përfshirë 
ripyllëzimin dhe pyllëzimin, përmirësimin e grumbujve pyjorë, prerjen, 
mbrojtjen e biodiversitetit kafshëve të egra dhe llojeve të rrezikuara, vlerave 
rekreative dhe rezervave ujore.  

 
KAPITULLI II 

Gjendja e tokës, pronësia dhe përdorimi 
 

Neni 4 
Gjendja e tokës 

Në rast të një kontesti mbi atë se një pronë përfshinë apo nuk përfshinë pyje dhe toka 
pyjore; 

a) Organi administrativ komunal që merret me çështjet e pronësisë mund të 
vendosë mbi shtrirjen e kufijëve të pyjeve dhe tokave pyjore përbrenda 
komunave.  

b) Pala e dëmtuar mund të kërkojë nga Gjykata Komunale të rishqyrtojë një 
vendim të tillë dhe gjyqi do të ndryshojë vendimin në qoftë se vendimi i tillë 
qartas kundërshtohet nga provat.  

 
Neni 5 

Pronësia mbi tokën dhe transferi 
 
5.1. Përveç nëse me një ligj të veçantë është kërkuar ndryshe, ligjet të cilat regullojnë 

shitjen ose bartjen e interesave mbi pasurinë e patundshme gjithashtu rregullojnë 
shitjet ose bartjet e interesave në pyje dhe toka pyjore.  

5.2. Përveç nëse me një ligj të veçantë është kërkuar ndryshe, ligjet që rregullojnë 
dhënien me qira të tokave bujqësore, rregullojnë edhe dhënien me qira të pyjeve 
dhe tokave pyjore.  

5.3. Asnjë person nuk mund të fitojë të drejtat pronësore mbi pyjet publike përmes 
posedimit.  

 
Neni 6 

Përdorimi i përkohshëm i tokave afër pyjeve 
 
6.1.  

a) Pronarët e tokave do të lejojnë transportin dhe deponimin e përkohshëm të 
prodhimeve pyjore në tokat e tyre nëse nuk ekziston ndonjë alternativë më 
praktike dhe më e lirë. 
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b) E drejta e përkohshme e përdorimit të tokës së huaj për transport ose 
deponim të prodhimeve pyjore sipas kësaj pike është një servitud mbi tokën. 

6.2. Shfrytëzuesi i servitudit sipas kësaj pike do t’i paguajë kompensim pronarit të 
tokës.  

6.3. Organi administrativ komunal që merret me çështjet pronësore mund të zgjedhë 
kontestet në lidhje me servitudet sipas këtij neni, duke përfshirë kontestet mbi të 
drejtën për kërkim të servitudit dhe kontestin mbi vlerën e kompensimit të 
duhur.  

6.4. Nëse ushtrohet ankesë administrative në vendimin e organit administrativ 
Komunal mbi të drejtën për të kërkuar servitud, vendimi fillestar i organit 
administrativ në pikën 6.03 do të mbetet në fuqi derisa të shqyrtohet ankesa.  

6.5. Kundër vendimeve mbi shumën e kompensimit nuk mund të bëhen ankesa 
nëadministratën komunale, por pas marrjes së vendimit pala mund të kërkojë 
brenda një muaji caktimin e kompenzimit nga gjyqi komunal në territorin e të 
cilës gjendet toka për servitud. 

 
KAPITULLI III 

Struktura e organeve qeveritare pyjore 
 

Neni 7 
Agjencia pyjore e Kosovës (APK) 

 
7.1. Autoriteti Pyjor i Kosovës, i themeluar me Direktivën Administrative 2000/23 të 

UNMIK-ut, i ndryshuar, i transferuar që vepron nën autoritetin e Ministrisë si 
një Agjenci Ekzekutive dhe i riemëruar me këtë ligj në APK, e që është 
përgjegjës për çështjet e ndërlidhura në rregullimin e pyjeve, tokave pyjore 
private, menaxhimin dhe administrimin e pyjeve dhe tokave pyjore publike si 
dhe pyjeve në parqet nacionale në Kosovë,  
a) Struktura e organeve të Agjencisë Pyjore do të rregullohet me rregulla të 

veçanta të cilat i nxjerr Ministria përkatëse. 
b) APK do të ketë njësitë në Komunat e Kosovës të cilat do të jenë në përbërje 

të sajë.  
c) Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësit të njësive së APK-së nëpër Komuna do të 

rregullohen me rregullore të veçantë të cilën e nxjerr Ministria për Bujqësi, 
Pylltari dhe zhvillim Rural.  

7.2. Agjencia Pyjore bënë rekomandime përmes Sekretarit të Përhershëm të 
Ministrisë, te degët përkatëse të qeverisë sa i përket për të gjitha çështjet që 
ndërlidhen me pyjet dhe pylltarinë.  

7.3. Agjencia pyjore, nën drejtimin e Ministrisë do të implementojë legjislacionin 
përbrenda fushëveprimit të autoritetit të saj.  

 
Neni 8 

Fondi për ripërtëritjen e pyjeve 
 
8.1. Fondi për ripërtëritjen e pyjeve (“Fond”) i themeluar si Fond i dedikuar për 

qëllime të veçanta brenda buxhetit të Ministrisë me qëllim që t’i mundësohet 
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Ministrisë investimi dhe inkurajimi i të tjerëve të investojnë në pylltari dhe të 
mbështesë shërbimet ose projekte të tjera të ndërlidhura me tokat pyjore.  

8.2.  
a) Bordi i fondit është përgjegjës që Ministrisë ti ofrojë këshilla mbi aktivitetet 

e Fondit.  
b) Kompetencat specifike të Bordit të Fondit janë që të këshillojë Ministrinë 

mbi: 
1. Përdorimin e fondit;  
2. Përgaditjen e akteve nënligjore për udhëheqjen e aktiviteteve të fondit;  
3. Përgaditjen dhe zbatimin e planeve menaxhuese të Fondit, planeve 

financiare dhe raporteve vjetore.  
4. Njoftimet për publikun dhe organet kompetente përkatëse që kanë të 

bëjnë me aktivitete të Fondit ose mbështetjes së pylltarisë në Kosovë.  
c) Shefi i Agjencisë Pyjore do të jetë anëtarë i Bordit dhe do të shërbejë si 

kryesues,  
d) Qeveria do të emërojë katër anëtarë të tjerë të Bordit.  

8.3. Fondi do të financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, miratuar nga 
Kuvendi dhe do të përfshijë:  
a) Donacioneve prej personave juridik dhe fizikë vendorë ose të huaj,  
b) Të ardhurave të fituara prej investimeve në tokat pyjore,  
c) Një pjesë të të ardhurave prej shitjes së resurseve nga tokat pyjore publike 

siç është dhënë në kapitullin IV të këtij ligji,  
d) Gjobave, dënimeve, ose mjeteve të grumbulluara si rezultat i shkeljeve dhe 

dëmeve në tokat pyjore publike dhe,  
e) Buxhetit të përgjithshëm të Kosovës;  

8.4. Resurset financiare të Fondit mund të përdoren vetëm për:  
a) Subvencione, investime ose hua për projekte të ndërlidhura me ripyllëzim, 

restaurim të tokave pyjore, përmirësim të tokave pyjore ose mbrojtje të 
mjedisit,  

b) Subvencionet ose huatë për punën kërkimore ose edukimin ndërlidhur me 
pylltarinë,  

c) Subvencionet, huatë ose investimet në industritë e ndërlidhura me tokat 
pyjore në dobi të zhvillimit ekonomik rural, dhe  

d) Aktivitete të tjera të lidhura me pyjet të caktuara nga Ministri.  
 

Neni 9 
Bordi Pyjor Këshillëdhënës 

 
9.1.  

a) Përmes këtij neni krijohet Bordi Pyjor Këshillëdhënës,  
b) Funksionet e Bordit Pyjor Këshillëdhënës janë:  

1. Të mbikëqyrë dhe shqyrtojë administrimin dhe menaxhimin e pyjeve në 
Kosovë,  

2. Të këshillojë Agjencinë Pyjore, dhe  
3. T’i japë udhëzime publikut dhe autoriteteve përkatëse mbi përmirësimin 

e pyjeve në Kosovë.  
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9.2.  
a) Bordi Pyjor Këshillëdhënës do të përbëhet prej pesë ose shtatë anëtarëve të 

caktuar nga Ministria.  
b) Anëtari i Bordit Pyjor Këshillëdhënës duhet t’i plotësojë kushtet 

(kualifikimet) e mëposhtme:  
1. Personi duhet të jetë person fizik që ka të drejtë vote në Kosovë,  
2. Personi duhet të ketë njohuri profesionale në lëminë përkatëse për 

detyrat e Bordit, siç është pylltaria, administrata publike, menaxhmenti 
financiar, zhvillimi rural, ligji ose mbrojtja e mjedisit, dhe 

3. Personi s’mund të jetë i punësuar i Ministrisë. 
c) Ministri e emëron kryesuesin e Bordit.  
d) Përbrenda suazave të arsyeshme, ministri do të emërojë anëtarë të Bordit të 

cilët paraqesin diversitetin etnik në Kosovë.  
9.3.  

a) Ministria do t’ua kompensojë anëtarëve të Bordit Pyjor Këshillëdhënës 
shpenzimet e arsyeshme të ndërlidhura me aktivitetet e Bordit Pyjor 
Këshillëdhënës.  

b) Ministria do t’u paguaj anëtarëve të Bordit Pyjor Këshillëdhënës një honorar 
për secilën ditë në të cilën Bordi Pyjor Këshillëdhënës takohet dhe anëtari 
merr pjesë (punon) më së paku katër orë pune.  

c) Ministria do të pajisë Bordin Pyjor Këshillëdhënës me punëtorë dhe 
furnizime për të ndihmuar Bordin Pyjor Këshillëdhënës në detyrat e tij.  

d) Ministri do t’i japë një raport vjetor publik Qeverisë me detajet dhe vlerat që 
i janë paguar secilit anëtar të Bordit Pyjor Këshillëdhënës sipas këtij neni 
gjatë vitit dhe koston totale për Ministrinë në mbështetje të Bordit Pyjor 
Këshillëdhënës për një vit.  

 
Neni 10 

Administrimi i Bordit 
 
10.1. Bordi Pyjor Këshillëdhënës do të miratojë akte nënligjore për të udhëhequr 

aktivitetet e tij,  
10.2. Me ose pa akte nënligjore të tilla:  

a) Kryesuesi i Bordit Pyjor Këshillëdhënës ka autoritetin të thërras takimet e 
Bordit,  

b) Të gjithë anëtarët e Bordit Pyjor Këshillëdhënës duhet të njoftohen për 
takimin së paku 24 orë para kohës së takimit,  

c) Për çdo ushtrim të autoritetit të Bordit pyjor Këshillëdhënës kërkohet 
aprovimi i shumicës së anëtarëve të Bordit,  

d) Bordi Pyjor Këshillëdhënës duhet të mbajë procesverbalet e takimeve të tij 
ku përshkruhen çështjet që janë marrë në konsiderim nga Bordi Pyjor 
Këshillëdhënës, votat e fituara dhe si ka votuar secili anëtarë, dhe  

e) Të gjitha shënimet e tilla duhet të jenë në dispozicion për inspektim publik, 
jo më larg se një javë pas përfundimit të secilit takim.  

10.3. Ministri mund të caktojë mandatin e anëtarëve të caktuar dhe mund t’i largojë 
anëtarët e emëruar të Bordit Pyjor Këshillëdhënës.  
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10.4. Çdo person, me shkrim, mund të kërkojë nga Bordi Pyjor Këshillëdhënës të 
hulumtojë një çështje të ndërlidhur me funksionet e Bordit. Ky Bord duhet t’i 
përgjigjet me shkrim një kërkese të tillë përbrenda 30 ditëve ose duke e refuzuar 
kërkesën, ose duke shpallur afatin kohor për hulumtimin e kërkuar. Bordi Pyjor 
Këshillëdhënës duhet të bëjë publike përfundimet e arritura në fund të 
hulumtimit të kërkuar. 

 
KAPITULLI IV 

Pyjet Private 
 

Neni 11 
Përgjegjësitë e përgjithshme të pronarëve të pyjeve private 

 
Pronarët e pyjeve dhe tokave pyjore private do të: 

a) Menaxhojnë pyjet dhe tokën pyjore në pajtim me këtë ligj dhe të gjitha 
rregullat e nxjerra sipas këtij ligji;  

b) I lejojnë të tjerëve qasje dhe lëvizje në tokë (përfshirë lejimin e 
grumbullimit jokomercial të fruteve, arrave/lajthive/, këpurdhave, dhe 
bimëve mjekuese), përveç nëse një qasje e tillë do të pengonte investimet 
komerciale ose përdorimin e tokës, si dhe  

c) I lejojnë zyrtarët e qeverisë që në tokat e tyre t’i realizojnë detyrat e 
ndërlidhura me menaxhimin e pyjeve, siç është inspektimi, studimi, matja e 
trungjeve dhe shënjimi i vijave kufitare.  

 
Neni 12 

Menaxhimi i pyjeve private dhe prerja e trungjeve 
 
12.1.  

a) Sa i përket menaxhimit të pyjeve private, Ministri mund të nxjerrë 
rregullore si vijon: 
1. Standardet e përgjithshme të menaxhimit;  
2. Kërkesat për të përgaditur ose rishikuar planet menaxhuese me 

këshillën dhe aprovimin e Agjencisë pyjore për:  
- Ngastra prej 3 ose më shumë hektarëve, ose për  
- Ngastrat e cilësdo madhësie që paraqesin interes të veçantë 

menaxhimi, siç është definuar nga Ministri në një rregullore;  
3. Kërkesat për të respektuar planet menaxhuese pasi që ato janë aprovuar, 

dhe 
4. Shkallën e taksave për shërbimet e qeverisë ofruar pronarëve të pyjeve 

private.  
b) Rregulloret e miratuara sipas kësaj pike mund të vendosin standarde, 

kërkesa ose taksa të ndryshme për pyjet e tipeve, madhësive ose 
lokacioneve të ndryshme.  

c) Rregulloret e miratuara sipas kësaj pike do të reflektojnë qëllimet dhe 
standardet për menaxhimin e pyjeve të vendosura në nenin 3 të këtij ligji.  

d) Skemat e taksave të miratuara sipas kësaj pike:  
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1. Në përgjithësi do të reflektojë koston e dhënies së shërbimeve;  
2. Mund të përfshijë reduktimet në favor të aftësisë së pronarëve të pronës 

për të paguar ose kompenzuar për të administruar pyjet private në dobi 
të publikut;  

3. Do të propozohen publikisht prej APK-së dhe do të rishikohen prej 
Bordit pyjor Këshillëdhënës para se të dorëzohen nga Ministri në 
Qeveri për miratim.  

12.2.  
a) Agjencia pyjore, pas njoftimit me shkrim të pronarëve, mund të trajtojë një 

grup të ngastrave të ndara që janë në afërsi dhe ja në pronë e personave të 
njejtë ose janë pronë e një grupi të pronarëve të ndërlidhur si një ngastër e 
vetme, kur të zbatohen standardet dhe kërkesat e planifikimit.  

b) Agjencia pyjore do të inkurajojë pronarët e ngastrave të vogla të bashkohen 
së bashku në shoqata menaxhimi me pyllin dhe, me pajtimin e pronarëve të 
tillë, mund të trajtojë ngastrat e shoqatave të tilla si një ngastër të vetme 
sipas kësaj pike.  

12.3. Në pyjet dhe tokat pyjore private:  
a) Asnjë person s’mund të presë dhe asnjë pronarë i ngastrës s’mund të lejohet 

të prejë dru, përveç nëse një zyrtar i autorizuar i Agjencisë Pyjore i shënon 
trungjet para prerjes.  

b) Zyrtarët mund t’i shënjojnë trungjet nëse prerja është konsistente me 
kërkesat e këtij ligji dhe cilësdo rregulloreje të nxjerrë dhe planeve të bëra 
sipas këtij kapitulli.  

c) Kur një pronar pylli kërkon nga Agjencia pyjore të shenojë trungjet për 
prerje:  
1. Pas konsultimeve me pronarët e pyjeve, Agjencia pyjore mund të 

urdhërojë pronarët e pyjeve të ndërmarrin aksione të domosdoshme për 
regjenerimin ose mbrojtjen e pyjeve.  

2. Nëse rregulloret ose planet sipas këtij kapitulli vlejnë për pyjet, 
urdhëresat e tilla duhet të jenë konsistente me ato rregullore dhe plane.  

d) Ministria mund që me rregullore të vendosë taksat për shënimin e trungjeve 
sipas kësaj pike.  

 
Neni 13 

Ndërrimi i destinimit të pyjeve private 
 
a) Komunat ose organet e tjera me kompetencë për të aprovuar shndërrimin e pyjeve 

dhe tokave private për shfrytëzime jopyjore do të marrë pëlqim nga Ministria e cila 
do të konsultohet me Agjencinë Pyjore para dhënies së një aprovimi të tillë; 

b) Kur një aprovim i tillë të jetë dhënë, Agjencia Pyjore heq dorë nga kërkesat që 
drunjtë të shënohen para prerjes dhe pronarit të pyllit do t’i jepet leja të 
transportojë tërë drunjët e prerë. 
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Neni 14 
Transferi vullnetar i autoritetit menaxhues 

 
a) Me pëlqimin e Agjencisë pyjore, një pronar mund ta bartë përgjegjësinë për 

menaxhim të pyjeve private në Agjencinë Pyjore.  
b) Nëse më shumë se një person e ndan pronësinë e një ngastre, vetëm pronari ose 

pronarët me kompetencë për të shitur, që mbajnë garancion për pronën, me lehtësi 
mund të transferojnë kompetencat nën pikën a).  

c) Marrëveshja për një transfer të tillë duhet të jetë me shkrim;  
d) Marrëveshja mund të përfshijë kushtet dhe kufizimet kohore mbi transferin;  
e) Një transfer i tillë do të veprojë si servitud mbi pronën dhe Agjencinë Pyjore dhe 

do të arranzhojë që ta ketë atë të regjistruar (shënuar) në regjistrat përkatëse të 
pronës; 

f) Agjencia Pyjore duhet të mbajë llogari të ndara për secilin transfer të tillë, në 
dispozicion për inspektim prej pronarit;  

g) Në çdo vit kalendarik, Agjencia Pyjore do të llogarisë profitet ose humbjet për 
secilën pronë të transferuar, përfshirë zbritjen për koston e arsyeshme të 
menaxhimit siç është dhënë në marrëveshjen e transferit;  

h) në cilindo vit kur prona gjeneron profit, Agjencia Pyjore do t’i paguajë profitin 
pronarit.  

 
Neni 15 

Regjistrat (shënimet) e pylltarisë private 
 
a) Agjencia Pyjore mund të bëjë inventarizimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave 

(shënimeve) mbi mbulimin me pyje dhe volumin në pyjet private.  
b) Në kërkesë të Agjencisë Pyjore, agjencitë e tjera të Qeverisë që mirëmbajnë 

shënimet kadastrale ose shënime të tjera mbi pronën do të kooperojnë me 
Agjencinë Pyjore në krijimin e regjistrave të tilla.  

c) Me kërkesë të Agjencisë Pyjore, pronarët e pronës private do t’i ofrojnë të dhëna 
që ata i kanë mbi sipërfaqet pyjore, ose volumin në pronën e tyre.  

 
KAPITULLI V 
Pyjet publike 

 
Neni 16 

Inventarizimet e pyjeve publike 
 
Agjencia Pyjore do të kryejë inventarizimet e pyjeve publike dhe do të grumbullojë të 
dhëna të mjaftueshme mbi pyjet që të mundësojë planifikim racional menaxhues. 
 

Neni 17 
Planet menaxhuese afatgjata 

 
17.1.  

a) Ministria do të miratojë planet menaxhuese afatgjata për të gjitha sipërfaqet 
e pyjeve publike nën administrimin e Agjencisë Pyjore. 
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b) Planet e tilla do të parashikojnë: 
1. Aktivitetet e parashikuara në pyje për së paku dhjetë vjet,  
2. Shpjegimet për efektet e pritura në pyje.  
3. Synimet dhe standardet për menaxhimin e pyjeve të dhëna në nenin 3 të 

këtij ligji, dhe  
4. Sigurimin e qëndrueshmërisë së resurseve për një të ardhme të 

parashikueshme. 
c) Agjencia Pyjore përgaditë vetë planet afatgjata menaxhuese ose shfrytëzon 

planet e përgaditura nga të tjerët. 
17.2.  

a) Për secilin plan të miratuar sipas këtij neni, Ministria së pari do të lëshojë 
versionin publik të planit dhe do të shpallë se është në diskutim publik dhe i 
jepet shtypit dhe degëve të interesuara të Qeverisë, Komunave me toka 
pyjore dhe pyje të përfshira me plan.  

b) Ministria do të ftojë personat e interesuar që të komentojnë mbi 
projektplanin për së paku 60 ditë nga dita kur ai është vënë në dispozicion.  

c) Pas mbylljes së periudhës së komentimeve, Ministri do të rishikojë 
komentet dhe do t’i bëjë ndërrimet e justifikueshme të planit.  

d) Sa herë që ndërrimet në plan involvojnë aktivitete tërësisht të reja të 
papërshkruara në draftin paraprak, Ministri do të lëshojë planin e 
përmirësuar dhe do të ftojë për komente shtesë për së paku 30 ditë.  

e) Pasi të jenë bërë ndërrimet përfundimtare në plan, Ministri do të shpallë 
planin final.  

17.3.  
a) Një plan afatgjatë është në fuqi prej kohës që Ministri e shpall atë 

përfundimisht ose kur Ministria e zëvendëson atë me një plan të ri ose plan 
të ndryshuar apo kur Ministri e suspendon planin sipas kësaj pike.  

b) Ministria miraton një plan të ri për secilin rajon të pyjeve publike së paku 
një herë në 10 vjet.  

c) Nëse plani bëhet i paaplikueshëm si rezultat i ndërrimeve të papritura të 
pyjeve, siç janë ato të shkaktuara nga zjarri, sëmundjet, shtrëngatat ose 
prerjet ilegale apo ngase plani është i vjetëruar dhe, as Agjencia Pyjore, as 
Ministria, nuk është në gjendje të hartojnë një plan të ri me kohë, Ministri 
mund të shpallë planin e suspenduar.  

d) Gjatë kohës në mes suspendimit të planit dhe miratimit të planit të ri 
afatgjatë, Agjencia Pyjore do të miratojë planet vjetore menaxhuese 
operacionale për pyjet nën pikën 18.02 (b), duke vepruar si i tillë derisa nuk 
ka asnjë plan afatgjatë në fuqi.  

17.4.  
a) Agjencia pyjore do ta vërë në dispozicion për publikun secilin plan afatgjatë 

gjatë kohës që plani është në fuqi.  
b) Shërbimi pyjor mund të lërë jashtë verzionit publik draftin dhe planet 

afatgjate finale dhe cilëndo informatë, lëshimi i të cilës mund të vështirësojë 
(pengojë) zbatimin e ligjit ose të rrezikojë resurset pyjore.  
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Neni 18 
Planet vjetore operacionale të menaxhimit 

 
18.1.  

a) Agjencia Pyjore në bashkëpunim me njësit e veta në Komuna do të miratojë 
planin vjetor operacionel të menaxhimit për secilin grumbull pyjor të pyjeve 
publike nën administrim të saj. 

b) Planet e menaxhimit operacional do të përshkruajnë aktivitetet e 
përmirësimit të pyjeve dhe aktivitetet e prerjes. 

c) Agjencia Pyjore mund të përgadisë vetë planet e tilla ose mund të shfrytëzoj 
planet e përgaditura prej të tjerëve. 

d) Agjencia Pyjore do të konsultohet me organet e interesuara komunale për 
miratimin e planeve të tilla.  

e) Agjencia Pyjore do t’i vërë planet e tilla në dispozicion për rishqyrtim prej 
publikut, përveç për dispozitat në plan, lëshimi i të cilave mund të 
vështirsojë zbatimin e ligjeve ose të rrezikojë resurset pyjore. 

18.2.  
a) Planet menaxhuese operacionale duhet të jenë në harmoni me cilindo plan 

menaxhues afatgjatë në fuqi për zonën e pyllit publik të përfshirë nga plani 
operacional.  

b) Nëse nuk është në fuqi asnjë plan menaxhues afatgjatë për zonën e mbuluar 
prej planit operacional menaxhues, Agjencia pyjore mund të miratojë vetëm 
plane menaxhuese operacionale që ajo i shpall se janë konsekuente me 
synimet, standardet dhe menaxhimin e pyjeve në nenin 3 të këtij ligji. 

18.3.  
a) Agjencia pyjore do të mbajë (ose aranzhojë që të tjerët të mbajnë) evidencën 

për veprimet e ndërrmara sipas secilit plan menaxhues operacional.  
b) Evidenca (regjistrat) për secilin vit kalendarik duhet të kompletohen deri në 

fund të muajit mars të vitit vijues.  
c) Mbajtësit e evidencës (regjistrave) sipas kësaj pike do t’i vënë në 

dispozicion për publikun shënimet kur ato të kërkohen.  
 

Neni 19 
Aktivitetet për përmirësimin e pyllit 

 
19.1. Përveç në raste emergjente të kërcënimit të jetës ose pronës, askush nuk mund të 

ndërmarrë aktivitete të përmirësimit në pyjet publike, nëse aktivitet nuk janë 
konsistente me planet valide operacionale të menaxhimit. 

19.2. Agjencia Pyjore i kryen vetë aktivitetet e përmirësimit të pyllit në pyjet publike 
ose kontakton që këto punë t’i bëjnë të tjerët.  

19.3. Ministri do të lëshojë rregullore për hartimin e kontratave sipas këtij neni, në 
pajtim me ligjet e aplikueshme mbi prokurimin e shërbimeve.  
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Neni 20 
Prerja e drunjëve 

 
20.1. Të gjithë personave të pa autorizuar u ndalohet mbajtja e mjeteve për prerjen e 

drunjëve në pyjet publike.  
20.2. Asnjë person s’mund të presë dru në pyjet publike, përveç nëse:  

a) Personi ka licencën valide të lëshuar sipas këtij neni, dhe  
b) Drunjët, sipas këtij ligji janë shënuar para prerjes.  

20.3. Licenca për të prerë drunjë në një pyll publik është valide vetëm nëse prerja 
është në pëlqim me planin menaxhues operacional valid që mbulon atë pyll.  

20.4. Agjencia Pyjore lëshon licenca dhe shënon drunjë në një pyll publik sipas këtij 
neni.  

20.5. Agjencia Pyjore do të inkasojë pagesa që paraqesin vlerën e drunjëve në këmbë 
dhe taksa që shprehin koston për autoritetin për të lëshuar licenca dhe shënuar 
drunjtë.  

20.6.  
a) Ministri do të lëshojë rregulla mbi pagesat, taksat dhe licencat që: 

1. Cakton procedurën për dhënjen e licencave dhe caktimin e pagesave 
përmes ankandit publik, ose forma të tjera të përshtatshme të procesit 
konkurrues.  

2. Në rrethana tjera, vendos çmimet minimale për lloje dhe kualitete të 
drurit,  

3. Të vendosë për shërbimet e lëshimit të licencave dhe shënimin e 
trungjeve, dhe  

4. Të vendosë për standardet për grumbullimin dhe punën (veprimin) me 
pagesa, përfshirë standardet për vlerësimin e kamatave nëse pagesa 
vonohet. 

b) Ministria para propozimit të miratimit ose rishikimit të një rregulle sipas 
kësaj pike,do të konsultohet me Agjencinë Pyjore dhe Bordin Pyjor 
Këshillëdhënës dhe t’ia ofrojë publikut mundësinë e komentimit të projekt 
versionit të rregullës. 

20.7. Agjencia Pyjore do të bartë pagesën (duke paraqitur shpenzimet e lëshimit të 
licencave dhe dëmkosjes së drunjëve) në Ministrinë për Financa dhe Ekonomi 
për pagesë në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës dhe do të bartë pagesën për 
vlerën e drunjëve në këmbë në Fondin për ripërtëritjen e pyjeve. 

 
Neni 21 

Shfrytëzimi i produkteve pyjore jodrunore 
 
21.1.  

a) Asnjë person s’mund të shfrytëzojë produktet pyjore jodrunore për qëllime 
komerciale prej tokës nën administrim të Agjencisë Pyjore, pa licencë.  

b) Ministri me rregullore vendosë kufirin e sasisë të produkteve jodrunore 
pyjore, dhe çfarëdo shfrytëzimi mbi këto sasi në një vit kalendarik do të 
konsiderohet të jetë për qëllime komerciale.  

21.2. Agjencia pyjore lëshon licenca për shfrytëzimin e produkteve pyjore jodrunore 
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në rast të konkludimit se shfrytëzimi është në pajtim me shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të pyllit.  

21.3. Agjencia Pyjore autorizon njësitë e veta në Komuna për të lëshuar licenca sipas 
këtij neni personave fizik dhe juridik.  

21.4. Qeveria, me propozim të Ministrisë, me rregulla mund të vendosë taksat për 
licenca për shfrytëzimin e produkteve jodrunore të tokave pyjore, bazuar mbi 
produktet specifike dhe sasitë e shfrytëzuara, plus një pagesë për të mbuluar 
shpenzimet e lëshuarjes së licencës.  

21.5.  
a) Në rastin e licencave të lëshuara nga Agjencia Pyjore, Agjencia Pyjore do të 

mbledhë taksa prej mbajtësit të licencës dhe do t’i bart Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë një pjesë të taksës që përfaqëson shpenzimet e 
lëshuarjes së licencës për t’i derdhur ato në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës, ndërsa pjesa e mbetur e taksës (që përfaqëson çmimin e 
produkteve pyjore jodrunore) Fondit për ripërtëritjen e Pyjeve.  

b) Taksat nga licencat e lëshuara nga njësia e Agjencisë Pyjore, sipas këtij neni 
barten në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. Nga vlera e trungjeve në 
këmbë (licencave) 20% u dedikohet buxheteve Komunale, proporcionalisht 
me vlerën e taksave që realizohen në Komunë.  

 
Neni 22 

Kafshët në pyll 
 
22.1. Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural përmes autoritetit të caktuar 

nga Ministria, me ligjet e veçanta do të rregullojë mbikëqyrjen e llojit dhe 
numrin e kafshëve të egra në pyje dhe toka pyjore dhe do të menaxhoi aktivitetet 
e peshkimit dhe gjuetisë në pyjet publike. 

22.2.  
a) Askush s’mund të mbledhë bari, të kullot kafshët shtëpiake në pyjet publike 

nën administrim të Agjencisë Pyjore, pa leje prej Agjencisë Pyjore.  
b) Agjencia Pyjore mund të lëshojë leje të tilla nëse aktiviteti është në 

përputhshmëri me shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve.  
c) Lejet sipas kësaj pike përcaktojnë kufizimet në kohë, lokacion, kohëzgjatje 

dhe në intensitetin e aktivitetit.  
22.3. Agjencia Pyjore vlerëson taksat për leje sipas kësaj pike.  
22.4. Ministria nxjerr rregulla për qeverisje me lëshimin e lejeve dhe vlerësimin e 

taksave sipas këtij neni. 
 

Neni 23 
Përcaktimet e shfrytëzimeve të kufizuara 

 
23.1.  

a) Për menaxhim të qëndrueshëm të tokës nën administrim të Agjencisë 
Pyjore, Agjencia Pyjore nxjerr rregulla që përcaktojnë zonat e shfrytëzimit 
të kufizuar.  

b) Në një përcaktim të tillë, Agjencia Pyjore mund të kufizojë, ndalojë ose 
vendosë për kushtet e shfrytëzimit të atij pylli.  
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c) Qëllimi për të bërë një përcaktim të tillë përfshin sa vijon:  
1. Parandalimin e shfrytëzimit të resurseve që nuk ripërtrihen në mënyrë 

që të mos dëmtohen resurset që mund të përtërihen,  
2. Të mbrojë ujin, kafshët e egra ose resurset e tjera të ndieshme,  
3. Të asistojë në ripërtëritjen ose ripyllzimin,  
4. Të asistojë punën kërkimore dhe trajnimet pyjore,  
5. Të zhvillojë tokën pyjore për aktivitete rekreative të ndërlidhura me 

pyllin. Ose  
6. Të menaxhimit të pyllit sipas një marrëveshjeje kooperuese pyjore.  

d) Me qëllim të aplikimit të Ligjit Penal dhe dispozitave të tjera ndëshkuese, 
përcaktimi i tokës sipas kësaj pike do të konsiderohet pyll i mbrojtur. 

 
Neni 24 

Menaxhimi i tokave tjera 
 

Agjencia Pyjore mund të hyjë në marrëveshje me pjesët të tjera të Qeverisë për të 
asistuar në administrimin ose menaxhimin e parqeve, dhe tokave të ngjashme kur 
shërbimet e Agjencisë Pyjore mund të jenë të dobishme. 

 
KAPITULLI VI 

Transporti i trungjeve 
 

Neni 25 
Lejet e transportit 

 
25.1. Asnjë person nuk ka të drejtë të transportojë jashtë dhe brenda Kosovës një sasi 

të produkteve të papërpunuara të drurit më të madhe se sasia e specifikuar nga 
Ministria me rregullore përpos në rastet kur:  
a) Personi i cili posedon produktet e drurit ka leje prej Agjencisë Pyjore, dhe 
b) Produktet e drurit mbajnë vulën e Agjencisë Pyjore.  

25.2. Shitja dhe blerja e produkteve drunore të papërpunuara pa leje dhe dëmka 
përkatëse është e ndaluar.  

25.3.  
a) Agjencia Pyjore do të lëshojë leje dhe do të dëmkosë drunjët pas pagesës së 

taksës dhe dëshmisë së prerjes legale të drunjëve.  
b) Agjencia Pyjore do të përfshijë në leje kushtet, duke përfshirë limitet mbi 

mënyrën dhe orarin (kohën) e transportit dhe kërkesat që drunjtë të mbajnë 
dëmkat përkatëse të identifikimit.  

c) Agjencia Pyjore do t’i bartë taksat për leje në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës.  

25.4. Ministria do të nxjerrë rregulla sa i përket: 
a) lëshimit të lejeve,  
b) dëmkosjes së drunjëve,  
c) caktimit të taksave për leje,  
d) definimit të termit “produktet drunore”.  
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KAPITULLI VII 
Mbrojtja dhe ripërtrirja e pyjeve 

 
Neni 26 

Mbrojtja nga zjarri 
 
26.1. Asnjë person pa leje paraprake s’mund të ndezë zjarr të hapur në pyjet ose tokat 

pyjore.  
26.2. Në kuptim të këtij neni, zjarri i hapur nuk përfshin një zjarr përbrenda një 

ndërtese ose oxhaku, apo pajisjeve të tjera të dizajnuara për mbajtjen e sigurt të 
zjarrit.  

26.3. Agjencia Pyjore lëshon leje për ndezjen e hapur të zjarreve, kur një veprim i tillë 
është në përputhshmëri me shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyllit.  

26.4. Ministri do të nxjerrë rregulla me të cilat rregullon lëshimin e lejeve sipas këtij 
neni.  

 
Neni 27 

Autorizimet e Agjencisë Pyjore për mbrojtje dhe ripërtërirje 
 
27.1.  

a) Me konstatim se gjendja në tokën private rrezikon dëmtimin e pyjeve në 
pronësi tjetër, Agjencia Pyjore mund të urdhërojë pronarin t’i japë fund 
kësaj gjendjeje. 

b) Autoriteti në këtë pikë përfshin autorizimin për të urdhëruar veprime për të 
zvogëluar rrezikun ose kërcënimet prej zjarrit dhe shtazët bimëngrënëse.  

c) Nëse një pronar dështon të respektojë një urdhër nën këtë pikë përbrenda një 
kohe të arsyeshme, Agjencia Pyjore mund të hyjë në pronë, të ndërmarrë 
veprimet për t’i dhëne fund gjendjes dhe t’ia faturojë pronarit koston e 
veprimit të tillë.  

27.2.  
a) Me konstatim se gjendja në pyllin ose tokën pyjore private kërcënon të 

dëmtojë (dobësojë) shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve pyjore, 
Agjencia Pyjore do të urdhërojë pronarin të veprojë për të hequr rrezikun.  

b) Autoriteti në këtë pikë përfshin autorizimin për të urdhëruar veprime për të 
mbrojtur tokën dhe ujërat pyjore dhe autorizimin për të urdhëruar ripyllëzim.  

c) Nëse një pronarë dështon të përmbushë urdhërin nën këtë pikë përbrenda 
kohës së caktuar, Agjencia Pyjore do të hyjë në pronë, të veprojë për ti 
dhënë fund gjendjes, dhe mbulojë shpenzimet nga pronari për një veprim të 
tillë. 

27.3.  
a) Kur një person ndërmerr ose planifikon të ndërmerr veprime në pyjet 

publike që përkohësisht mund të dëmtojnë resurset pyjore sipas 
administrimit të Agjencisë Pyjore, mund të lëshojë një urdhëresë që pengon 
veprimet e tilla derisa personi,  
1. Përgatit planin për ripërtëritjen e pyllit pasi që veprimi të jetë realizuar, 

dhe  
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2. Garanton realizimin e ripërtëritjes së pyllit përmes një kontrate ose 
mekanizmave të tjerë financiarë të pranueshëm për Agjencinë Pyjore  

b) Ministri nxjerr rregullore sa i përket madhësisë dhe natyrës së garancioneve 
financiare të kërkuara sipas kësaj pike.  

27.4.  
a) Agjencia pyjore mund të hyjë në cilëndo tokë dhe mund të marrë veprime të 

arsyeshme si përgjegje rasteve emergjente që kërcënojnë jetërat ose pronën, 
siç janë zjarret e pyjeve, rrëshqitja e tokës ose vërshimet.  

b) Në pyjet private, Agjencia Pyjore mund të marrë veprime sipas kësaj pike 
edhe nëse veprimet nuk janë të mbuluara me planet ekzistuese afatgjata 
menaxhuese ose planet menaxhuese operacionale, sidoqoftë, sa më shpejt që 
është e mundur pas paraqitjes së emergjencës. Agjencia Pyjore do të 
rishikojë planet ose të lëshojë planet e reja, siç është e domosdoshme të 
mbulojë menaxhimin e pyjeve të prekura.  

 
Neni 28 

Kompensimi në rastin e dëmtimit të të drejtave për të gëzuar pyjet dhe tokat 
 
28.1.  

a) Nëse një dëmtim i paligjshëm i resurseve pyjore shkakton dëme me të cilat 
qytetarët ndihen të rrezikuar në shëndet, në kualitet të ujit dhe në shkeljen e 
të drejtave për të përdorur pyjet ose tokat pyjore, Agjencia Pyjore e Kosovës 
mund të kërkojë në Gjykatë për dëmshpërblim dhe kompenzim përkatës.  

b) Dëmshpërblimet e grumbulluara nën këtë pikë do të transferohen në Fondin 
për ripërtërirjen e pyjeve.  

28.2. Kur Gjykata merr kërkesën nga pronari i tokës për shkelje të paligjshme të pyllit 
ose tokës pyjore private, gjyqi do të kompenzojë dëmet në vlerën sa vijon:  
a) Vlerën e tregut të produkteve të humbura pyjore (të llogaritura në vlerën e 

tyre në vend, në pyll),  
b) Të gjitha humbjet ose humbjet e pritura për shkak se toka nuk është në 

gjendje të mbështesë një shfrytëzim të arsyeshëm përveç shfrytëzimit të 
produkteve pyjore,  

c) Të gjitha shpenzimet të ripyllëzimit,  
d) Të gjitha shpenzimet tjera për ripërtëritjen e tokës në shfrytëzim të 

qëndrueshëm dhe produktiv.  
28.3. Personi që humb të drejtën e shfrytëzimit të resurseve pyjore për shkak të 

moszbatimit të procedurës së përcaktuar në këtë ligj, nga ana e ndonjë organi 
qeveritar ose për shkak se nëpunësi i Qeverisë është sjellur në kundërshtim me 
këtë ligj, mund të kërkoi nga Gjyqi që të nxjerrë vendim për kompenzim dëmi.  
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KAPITULLI VIII 
Zbatimi 

 
Neni 29 

Shërbimi i Mbrojtjes 
 
29.1. Shërbimi i mbrojtjes së pyjeve organizohet dhe drejtohet nga Agjencia e Pyjeve 

të Kosovës, përmes njësive të Agjencisë Pyjore nëpër Komuna. Shërbimi i 
mbrojtjes së pyjeve përbëhet nga rojet e pyjeve me një strukturë të brendshme të 
organizimit. Roja e pyjeve, gjatë ushtrimit të detyrës ështi i pajisur me uniformë, 
legjitimacion zyrtar, armë zjarri, dhe rekuizita tjera të domosdoshme për 
kryerjen efikase të detyrës. Rregullat më të plota mbi uniformën zyrtare, kartën 
legjitimuese, armën e zjarrit, rekuizitat e tjera të domosdoshme si dhe kushtet 
kualifikative të cilat duhet ti plotësojnë aplikantët për roje pylli, i cakton 
Ministria përkatëse për çështjet e pylltarisë.  

29.2. Roja e pyllit ka këto autorizime dhe kompetenca:  
a) të legjitimojë personat të cilët i takon në pyll duke kryer veprime 

kundërligjore apo në bazë të dyshimit për veprime të tilla,  
b) të kontrollojë vendet e prerjes, përpunimit dhe deponimit të drunjëve si dhe 

kontrollin e trafikut të drunjëve,  
c) të ndalojë mjetet transportuese në rrugë pyjore e publike dhe të kontrollojë 

ngarkesat e tyre me prodhime drunore,  
d) në rast të shkaktimit të zjarrit, të ndërmarrë masat e nevojshme për alarmim 

dhe për fikjen e zjarrit,  
e) bëjë konfiskimin e përkohshëm të drunjëve me prejardhje ilegale dhe për 

veprimet e kundërligjshme e informon eprorin kompetent të shërbimit, si 
dhe  

f) ndërmarrë masa dhe veprime të tjera në bazë të autorizimeve që dalin nga 
ligji dhe rregullat e tjera.  

29.3. Për kryerjen me sukses të detyrës, rojet e pyjeve do të bashkëpunojnë me 
organet e rendit publik dhe inspekcionin e pylltarisë. 

 
Inspekcioni pyjor 

 
29.4. Për kryerjen e punëve të inspekcionit pyjor, Inspektori i pyjeve ka këto 

autorizime dhe kompetenca:  
a) mbikëqyrë të gjitha aktivitetet menaxhuese që kryhen në pyje, objektet e 

punës,mjetet dhe të gjitha vendet ku bëhet deponimi, përpunimi dhe 
qarkullimi i prodhimeve pyjore,  

b) mbikëqyrë realizimin e planeve menaxhuese, projekteve dhe programeve të 
tjera si dhe pajtueshmërinë reciproke të tyre.  

c) kontrollon librat afariste dhe dokumentacionin tjetër me qëllim të verifikimit 
të zbatimit të ligjit dhe dispozitave të tjera mbi pyjet,  

d) kontrollon dokumentacionin e dëmkosjes dhe origjinës së prodhimeve 
pyjore, e) kryen edhe punë të tjera nga fushveprimi i organit të inspekcionit.  

29.5. Në rastet kur vërteton se është shkelur ligji apo rregullat të tjera, inspektori i 
pyjeve ndërmerr këto masa:  
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a) ndalon prerjet e drunjëve të cilat nuk kryhen në pajtim me këtë ligj dhe 
dispozitave të nxjerra prej tij,  

b) urdhëron që të kryhen punët sipas planeve menaxhuese e në rastet kur 
moszbatimi i planit menaxhues për pasojë do të shkaktonte dëme, ndërmerr 
masa përkatëse,  

c) bënë konfiskimin e përkohshëm të drunjëve të prerë në mënyrë të 
kundërligjshme, mjetet me të cilat janë kryer veprimet e tilla 
(spata,motosharra) dhe drunjët ilegal në qarkullim, si dhe  

d) ndërmarrë masa në raste emergjente.  
29.6. Autorizimet, kompetencat dhe procedurat e nxjerrjes së vendimeve të 

inspektorit të pyjeve dhe bashkërëndimi i autorizimeve dhe kompetencave të 
inspektorëve pyjor qendror dhe lokal, caktohen nga Ministria për çështjet e 
pylltarisë.  

 
Neni 30 

Kooperimi gjatë mbikëqyrjes dhe inspektimit 
 
30.1. Të gjithë personat e përfshirë në aktivitetet pyjore do të bashkëpunojnë me rojet 

e pyllit dhe inspektorët.  
30.2. Personat në vijim do t’i vënë në dispozicion Agjencisë Pyjore shënimet 

financiare sipaskërkesës së tyre:  
a) Të gjithë personat të cilët kanë lidhur kontratë me Agjencinë Pyjore, për të 

bërë punë apo për të blerë produkte pyjore sipas këtij ligji,  
b) Të gjithë personat që kanë deleguar autoritetin sipas këtij ligji, të mbledhin 

taksat ose pagesat.  
 

KAPITULLI IX 
Standardet, avancimi i pylltarisë 

 
Neni 31 

Standardet e produkteve dhe çertifikimi 
 
31.1. Ministria do të nxjerrë rregulla për të garantuar origjinën dhe kualitetin e 

farërave,fidaneve ose krasitjet për rigjenerimin e pyjeve.  
31.2. Ministri lëshon udhëzime administrative:  

a) Që caktojnë standardet për çertifikimin e origjinës, shkallës ose kualitetit të 
produkteve drunore dhe produkteve të tjera pyjore, ose  

b) Për të njohur standardet e tilla të caktuara nga të tjerët.  
 

Neni 32 
Standardet profesionale 

 
32.1.  

a) Ministri do të caktojë rregulla konform standardeve për çertifikimin e 
personave sipas kualifikimit që të shënojnë drunjtë para prerjes sipas këtij 
ligji.  
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b) Standardet nën këtë pikë mund të kërkojnë persona me nivele të caktuara të 
arsimimit, përvojes, të jenë me karakter të mirë dhe të përcjellin kodin e 
sjelljes profesionale.  

c) Rregullat nën të cilat kjo pikë mund të caktojë nivele të ndryshme të 
çertifikimit bazuar në pronësi, lloj të pyllit ose rrethana tjera përkatëse me 
aftësitë e kërkuara për shënjimin e drunjëve.  

d) Rregullat nën këtë pikë do të autorizojnë Agjencinë Pyjore që të lëshojë, 
ripërtërijë dhe anulojë çertifikimet.  

e) Rregullat nën këtë pikë mund të caktojnë taksa të arsyeshme për lëshuarjen 
ose përtërirjen e certifikatave.  

32.2. Nëse standardet e aplikueshme janë në fuqi sipas këtij neni, vetëm drunjët e 
shënuar nga ana e personit të autorizuar në pajtim me këto standarde sipas këtij 
ligji do të konsiderohen si të dëmkosura legalisht. 

 
Neni 33 

Avancimi i pylltarisë dhe përpunimit të produkteve drunore 
 
33.1. Me qëllim të zhvillimit të menaxhimit më të mirë të pyjeve, Agjencia Pyjore 

mund të: 
a) Udhëheqë ose sponsorojë pronarin e tokës dhe arsimimin e qytetarëve dhe 

trajnimin profesional,  
b) Kultivojë fidane dhe mirëmbajë fidanishtet,  
c) Kryej dhe sponsorojë hulumtime pyjore, dhe  
d) Ndërmarrë aktivitete të tjera të autorizuara nga Ministri.  

33.2.  
a) Asnjë person nuk mund të përpunojë produkte drunore përveç nëse ai 

person posedon licencë për përpunimin e produkteve drunore të lëshuar nga 
Agjencia Pyjore.  

b) Ministria mund të nxjerrë rregulla mbi standardet dhe kushtet për lëshimin e 
licencave për përpunimin e produkteve drunore,  

c) Ministria nxjerr rregulla për definimin e termit “produkte drusore”.  
 

KAPITULLI X 
Transparenca 

 
Neni 34 

Zbulimi i interesave ekonomike 
 
a) Për qëllim të kësaj pike “Zyrtarë pyjor” është: 

1. Personat brenda Agjencisë Pyjore që lëshojnë licencat ose shënojnë drunjtë 
sipas këtij ligji,  

2. Personat brenda Agjencisë Pyjore, që mbikëqyrin direkt ose indirekt ndonjë 
zyrtarë tjetër pyjor,  

3. Anëtarët e Bordit të Fondit për ripërtërirjen e Pyjeve, dhe  
4. Punonjësit e Ministrisë apo Agjencisë Pyjore që Ministria deklaron të jenë 

zyrtarë pyjorë, me anë të rregullës.  
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Neni 35 
Publikimi i dokumenteve qeveritare 

 
a) Ministria obligohet t’i ofrojë publikut të gjitha dokumentet në posedim të vet që 

janë të ndërlidhura me pyjet publike ose e përgjithshme të pyjeve në Kosovë.  
b) Ministria, dhe çdo shërbim brenda Ministrisë, që mban dokumentet e mëposhtme 

që kanë të bëjnë me pyjet do t’i ofrohen publikut në bazë të kërkesës:  
1. Të gjitha rregullat dhe dokumentet tjera legale që përmbajnë rregulla të 

aplikueshme në pyje ose çështje që kanë të bëjnë me pyjet përbrenda 
Ministrisë,  

2. Të gjitha planet përfundimtare menaxhuese dhe planet operacionale,  
3. Të gjitha inventarizimet përfundimtare pyjore.  

c) Ministria mund të mos publikojë pjesët e dokumenteve, publikimi i të cilave mund 
të ndikojë në fuqizimin e ligjit ose mbrojtjen e resurseve pyjore.  

 
KAPITULLI XI 

Sanksionet administrative 
 

Neni 36 
Gjobat 

 
36.1. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjyqi mund të dënojë dhe 

urdhërojë personin që të paguaj gjobën deri në 25.000 euro për veprimet e 
poshtëshënuara në pyjet e mbrojtura:  
a) Dëme vegjetacionit ose tokës pyjore pa leje nga autoritetet kompetente, ose 
b) Ndërtimi i paautorizuar i strukturave.  

36.2. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjyqi mund të dënoi dhe 
urdhëroi personin që të paguaj gjobën deri në 15.000 euro për:  
a) Dëme vegjetacionit ose tokës pyjore pa leje nga autoritetet kompetente, 
b) Ndërtimi i pa autorizuar i strukturave në pyje ose toka pyjore,  
c) Ndezja e paautorizuar e zjarreve të hapura në pyll,  
d) Dështimi në përmbushjen e urdhëresave legale për mbrojtjen e pyjeve sipas 

këtij ligji,  
e) Dështimi që të kryhet pyllëzimi ose ripyllëzimi i kërkuar sipas këtij ligji, 

rregullat ose planet e tij apo urdhëresat e lëshuara sipas këtij ligji, ose  
f) Përpunimi të drunjëve në mungesë të lejeve dhe shenjave të domosdoshme.  

36.3. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjykata mund të dënojë 
dhe urdhërojë personin që të paguaj gjobën deri në 10.000 euro për:  
a) Transporti ilegal i drunjëve të prerë,  
b) Shitje apo blerje të drunjëve pa leje dhe shenja të domosdoshme, ose 
c) Mospagesa e taksave dhe pagesave të tjera sipas këtij ligji, me kohë.  

36.4. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjykata mund të denojë 
dhe urdhërojë personin që të paguajë gjobën deri në 5.000 euro për:  
a) Lejimin e prerjes së drunjëve në tokën e pronarit privat para dëmkimit legal 

të drunjëve për prerje,  
b) Korrja e barit ose kullota apo dërgimi i kafshëve shtëpiake për të pirë ujë në 
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pyjet publike pa leje nga autoritetet kompetente, ose  
c) Mbledhja dhe largimi i produkteve pyjore jodrunore për qëllime komerciale 

pa leje nga autoritetet kompetente.  
36.5. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjykata mund të dënojë 

dhe urdhërojë personin që të paguaj gjobën deri në 5.000 euro për:  
a) Dështim për të përgaditur regjistrat komplete dhe të sakta financiare 

legalisht të kërkuara nga inspektori sipas këtij ligji,  
b) Pengimi i aktiviteteve të inspektorit, ose  
c) Dëmtimi dhe shkatërrimi i shenjave të vijave kufitare të pyjeve ose shenjave 

informative të vendosura nga Agjencia Pyjore në pyjet publike.  
36.6. Përveç dëmeve të tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjyqi mund të dënojë dhe 

urdhërojë prindin që të paguajë gjobën deri në 3.000 euro, nëse një fëmijë i 
mitur kryen një shkelje që është e dënueshme sipas këtij ligji.  

36.7. Përveç dëmeve tjera që mund t’i nënshtrohen ligjit, gjyqi mund të denojë dhe 
urdhërojë personin që të paguajë gjobën deri në 2000 euro për çfarëdo shkelje të 
këtij ligji, rregullave, planeve të tij apo urdhëresave sipas këtij ligji të 
pambuluara nga pikat tjera të këtij neni.  

 
KAPITULLI XII 

Transicionet 
 

Neni 37 
Planet ekzistuese 

 
Çdo plan afatgjatë menaxherial ose plan operacional vjetor menaxherial i adoptuar nga 
Agjencia Pyjore, para se të hyj në fuqi ky ligj, do të vazhdojë të jetë në fuqi derisa t’i 
kalojë afati i përdorimit, të ndryshohet apo të zëvendësohet. 
 

Neni 38 
Autoritetet e rezervuara të PSSP-së 

 
Në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2002/9, Kapitulli 8 (II), të gjitha funksionet 
e Agjencisë Pyjore që ndërlidhen me pyjet publike, përkohësisht do t’i nënshtrohen 
monitorimit dhe miratimit nga PSSP-së. 
 

Neni 39 
Ligji mbi Pyjet i vitit 1987 

 
39.1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushojnë së vepruari të gjitha aktet normative të 

kësaj lëmie.  
39.2. Çfarëdo vlere e Fondit të zgjeruar të ripërtëritjes pyjore të Kosovës, të parapara 

me Ligjin mbi Pyjet, i vitit 1987 barten në Fondin për ripërtëritjen e Pyjeve, të 
krijuara me këtë ligj.  
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Neni 40 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas nënshkrimit nga Kryetari i Kuvendit dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 
UNMIK/RREG/2003/6 
20.03.2003 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 34 / 01 GUSHT 2008 
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LIGJI Nr. 2004/29 
PËR NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT NR.2003/3 

PËR PYJET E KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 

 
Në bazë të Autoritetit të dhënë sipas Krerëve 9.1.26, 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës 
Kushtetuese për Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë . 
 
Duke pasur parasysh nevojën për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.2003/3 për Pyjet 
e Kosovës për krijimin e kushteve që ligji të gjej zbatueshmëri të plotë dhe duke pasur 
parasysh ndryshimet me Kodin Penal të Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT NR.2003/3 
PËR PYJET E KOSOVËS 

 
Neni   1 

 
Në Ligjin nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në nenin 
36, pikat 36.1; 36.2; 36.3; 36.4; 36.5; dhe 36.7- fjalët “Përveç dëmeve të tjera që mund 
ti nënshtrohen ligjit, gjyqi mund të dënoj dhe urdhërojë personin që të paguaj gjobën” 
fshihen dhe zëvendësohen me fjalët: “Përveç kompensimit tjetër, i cili mund të jetë 
caktuar me ligj, gjykata mund të gjobisë personin për kundërvajtje në pajtim me ligjin 
në fuqi”. 
 

Neni 2 
 
Në nenin  36.3 pika a) shtohet e re si vijon: “ a) Prerja apo dëmtimi i një apo më shumë 
trungjeve në pyll me qëllim të vjedhjes apo përvetësimi i trungjeve të prera, kur sasia e 
druve të prera nuk i kalon dy metra kub” 
Pika a) e këti neni bëhet pika b); pika b) bëhet pika c) ndërsa pika c) bëhet pika d) 
 

Neni 3 
 
Në nenin 36, pika 36.6 fjalët: “Përveç dëmeve të tjera që mund ti nënshtrohen ligjit, 
gjyqi mund të dënoj dhe urdhërojë prindin që të paguaj gjobën” fshihen dhe 
zëvendësohen me fjalët: “Përveç kompensimit tjetër, i cili mund të jetë caktuar me ligj, 
gjykata mund të gjobisë personin për kundërvajtje në pajtim me ligjin në fuqi”. 
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Neni 4 
 
Në nenin 36 pas pikës 36.7 të shtohet pika e re 36.8 si vijon: 
“36.8 Për kundërvajtjet nga neni 36 pikat 36.1/a; 36.2/a dhe f; 36.3/a, b dhe c dhe 
36.4/c- prerja e druve, qarkullimi, bartja, përpunimi i druve dhe prodhimeve pyjore jo 
drusore pa leje, shejim paraprak, damkë dhe leje transporti, përveç dënimit mund të 
shqiptohet edhe masa mbrojtëse e marrjes së sendeve që janë përdorë apo kanë qenë të 
destinuara për kryerjen e kundërvajtjes ose janë siguruar me kryerjen e kundërvajtjes. 
 
Sendet nga kjo pikë mund ti marrë përkohësisht nga kryesi i kundërvajtjes, roja e pyllit, 
inspektori pyjor, policia dhe personat tjerë të autorizuar”. 
 

Neni 5 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 

 
UNMIK/REG/2004/40 
14.10.2004 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 34 / 01 GUSHT 2008 
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LIGJI Nr. 03/L-153 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2003/3 

PËR PYJET E KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1), të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 2003/3 
PËR PYJET E KOSOVËS 

 
Neni 1 

 
Neni 2, paragrafi 2.1, fshihet pika a). 
Neni 2, paragrafi 2.1, nën- paragrafi b) definicioni pyll riformulohet si vijon: 
“Pyll” është sipërfaqja e tokës e mbuluar me druj pyjor në formë të grumbullit pyjor që 
përfshinë edhe bashkësitë bioekologjike, me sipërfaqe më të madhe se dhjetë (10) ari. 
Neni 2, paragrafi 2.1, nën paragrafi b), pika 2, riformulohet si vijon: 
“Pyje” nuk konsiderohen: bulevardet, fidanishtet pyjore, brezat mbrojtës pyjor, parqet 
në vendbanime dhe grupet e drunjëve pyjor në sipërfaqe deri në 10 ari. 
Neni 2, paragrafi 2.1 nën-paragrafi d) riformulohet si vijon: 
“Agjencia Pyjore” është institucion ekzekutiv për pyje publike të Kosovës i themeluar 
si Agjencia Pyjore e Kosovës. 
Neni 2, paragrafi 2.1 nën-paragrafi j) fshihet pjesa e tekstit pas fjalës “pronësi 
shtetërore”. Neni 2, paragrafi 2.1 fshihet nën paragrafi k) dhe l). 
 

Neni 2 
 
Neni 4, paragrafi 4.1, nën-paragrafi a), në fund të fjalisë shtohet teksti: “me pëlqim të 
Ministrisë”. 
 

Neni 3 
 
Neni 7, i shtohet paragraf i ri 7.4, me tekstin si në vijim: 
7.4. Pyjet dhe tokat pyjore publike, janë pronë e Shtetit të Kosovës. 
 

Neni 4 
 
Neni 8, paragrafi 8.2, nën-paragrafi c), fshihet fjala “shefi” dhe zëvendësohet me fjalën 
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“Kryeshefi Ekzekutiv” fjalia në vazhdim mbetet e njëjtë. 
Neni 8, paragrafit 8.3, riformulohet si vijon: “Fondi pyjor financohet nga: 
Buxheti i Kosovës, Donacione të ndryshme, të hyrat nga subjektet juridike dhe 
institucionet të cilat merren me veprimtari të cilat ndotin mjedisin – elektroekonomia, 
komunikacioni, industria, hidroekonomia dhe të gjitha objektet afariste që veprojnë në 
toka pyjore në vlerë prej 0.05% nga fitimi neto i tyre”. 
 

Neni 5 
 
Neni 11 në titull fshihet fjala “përgjithshme” dhe teksti në vazhdim mbetet i njëjtë. 
 

Neni 6 
 
Neni 17, paragrafi 17.4, nën paragrafi b), në fillim të fjalisë fshihet teksti: “Shërbimi 
pyjor” dhe ndryshohet në tekstin “Agjencia Pyjore” ndërsa teksti në vazhdim mbetet i 
njëjtë. 
 

Neni 7 
 
Neni 18, paragrafi 18.1, nën paragrafi a), fshihet fjala “Komuna”. 
 

Neni 8 
 
Neni 21, paragrafi 21.3, fshihet. 
Neni 21, paragrafi 21.4, fillimi i fjalisë “Qeveria me propozim të Ministrisë” 
ndryshohet me tekstin “Ministria me propozim të APK-se” teksti në vazhdim mbetet e 
njëjtë. 
Neni 21, paragrafi 21.5 në dy nën-paragrafët a) dhe b) fjalia “Buxhetin e Konsoliduar 
të Kosovës” zëvendësohet me fjalinë “Buxhetin e Republikës së Kosovës”. 
Neni 21 paragrafi 21.5, nën-paragrafi b) përqindja 20% ndryshohet në përqindjen 30%. 
 

Neni 9 
 
Neni 23, paragrafi 23.1, nën-paragrafi a), teksti “Agjencia Pyjore nxjerr rregulla” 
ndryshohet në tekstin “Ministria nxjerr rregulla”. 
 

Neni 10 
 
Neni 25, paragrafi 25.1 nën-paragrafi a) riformulohet si vijon: 
a) Personi i cili transporton produktet e drurit duhet të ketë fletë përcjellëse nga 

Autoriteti kompetent. 
Neni 25, paragrafi 25.1 nën-paragrafi b) fjala “vulën” zëvendësohet me fjalinë 
“damkën e transportit”. 
Neni 25, paragrafi 25.2 fjala “leje” zëvendësohet me fjalinë “fletë përcjellëse”. 
Neni 25, pas paragrafit 25.4 shtohen tre paragrafë të rinj 25.5, 25.6 dhe 25.7 si vijon: 
25.5. Dispozitat e nenit 25.1 dhe 25.2 vlejnë për çdo sasi drunore pa marrë parasysh 
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prejardhjen e drurit dhe vendin e prerjes, dhe nga sipërfaqet që nuk 
konsiderohen pyll, sipas nenit 1 të këtij ligji.  

25.6. Ndalohet pranimi, stivosja dhe përpunimi i masës drunore, pa fletë përcjellëse 
dhe damkë transporti.  

25.7. Dispozita e këtij paragrafi vlen për sharrat që përpunojnë drurin dhe të gjithë 
personat fizik dhe juridik.  

 
Neni 11 

 
Neni 26 titulli “Mbrojtja nga zjarri” ndryshohet në titullin “Mbrojtja e pyjeve”. 
Nenit 26, i shtohen katër paragrafë të rinj 26.5, 26.6, 26.7 dhe 26.8 me tekstin si në 
vijim: 
26.5. Pronaret, shfrytezuesit dhe menaxhuesit e pyejve, janë të obliguar qe te marrin 

masat e duhura për mbrojtjen e pyjeve dhe tokave pyjore nga semundjet dhe 
dëmtuesit. 

26.6. Për mbrojtjen e pyjeve mund të përdorën vetëm pesticidet e regjistruara në 
MBPZHR për eliminimin e dëmtuesve të pyjeve. Pëlqimin për përdorimin e 
pesticideve në pyje e jep Ministria me kërkesën e pronarëve dhe menaxhuesit të 
pyjeve.  

26.7. Në rastet e jashtëzakonshme, Ministria cakton ndërmarrjen e masave përkatëse 
për mbrojtjen e pyjeve te cilat duhët ti zbatojë institucioni kompetent, pronaret 
dhe shfrytëzuesit e pyjeve.  

26.8. Në rastet e prishjes së barazpeshës biologjike dhe dëmeve serioze në 
ekosistemin pyjor, Ministria përcakton masat e nevojshme për sanimin e 
gjendjes në pyje.  

 
Neni 12 

 
Neni 29 shtohen shtatë paragrafë të rinj 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12 dhe 29.13 
me tekstin si në vijim: 
29.7. Mbrojtja e pyjeve dhe dhënia e licencave për prerjen e drunjtëve në territorin e 

komunës përcaktohet si kompetencë e deleguar sipas nenit 18 të Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale”. 

29.8. Ministria me akt nënligjor i përcakton rregullat organizimin dhe funksionimin e 
mbrojtjes së pyjeve si kompetencë e deleguar në territorin e komunës”.  

29.9. Mbikëqyrjen administrative në zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore e bën 
Ministria përmes organit kompetent”.  

29.10. Mbikëqyrjen inspektuese të këtij ligji dhe akteve nënligjore i kryen inspekcioni i 
pylltarisë i Ministrisë.  

29.11. Mbikëqyrjen inspektuese të asortimenteve drusore te cilat vihen në qarkullim- 
lëvizje i kryen inspekcioni i tregut në bashkëveprim me inspektoret e pylltarisë.  

29.12. Mbrojtja e pyjeve si kompetencë delegohet nëpër komuna:  
a) shërbimi i mbrojtjes së pyjeve në tërësi në pajtim me nenin 29.1, 29.2, dhe 

29.3 të kapitullit VIII të ligjit për Pyjet e Kosovës kalojnë si kompetencë 
komunale,  

b) konfiskimi i masës drusore nga shërbimi i mbrojtjes së pyjeve në komuna, 
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është e hyrë e komunës dhe procedohet në pajtim me dispozitat e ligjit të 
prokurimit publik të Kosovës,  

c) komunat janë të obliguara që së paku një herë në vit të kryejnë regjistrimin e 
terreneve dhe të dërgojnë raport me shkrim autoritetit kompetent që 
menaxhon me pyje,  

d) shërbimi komunal i mbrojtjes së pyjeve është i obliguar që autoritetit 
kompetent që menaxhon me pyje, t’i dërgojë raporte mujore në 
fushveprimtarinë e këtij shërbimi,  

e) APK është e obliguar të furnizojë me uniforma shërbimin e mbrojtjes së 
pyjeve në mënyrë që të janë unike për tërë territorin e Kosovës si dhe me 
formular unik për mënyrën e raportimit.  

29.13. Dhënia e lejeve për shfrytëzimin e masës drusore si kompetencë delegohet nëpër 
komuna. Gjatë dhënies së lejeve komunat detyrimisht u përmbahen kritereve në 
vijim:  
a) në bazë të planeve vjetore operaci onale të menaxhimit me pyje, në pajtim 

me nenin 18 të Ligjit për Pyjet e Kosovës,  
b) procedurat e dhënies së lejeve duhet të jenë në harmoni me udhëzimet 

administrative në pajtim me këtë ligj, që rregullojnë këtë çështje të miratuar 
nga ministria,  

c) inkasimi i të hyrave nga dhënia e lejeve në pajtim me paragrafin a) të këtij 
neni, derdhen në Buxhetin e Kosovës përmes kodit të veçantë komunal i cili 
përcakton këtë të hyrë si e hyrë nga realizimi i masës drusore,  

d) komunat do të kryejnë shërbimet për përcjelljen e masës drusore, i cili 
dokumentacion do të sigurohet nga APK me kode të veçanta për secilin 
komunë. Dizajni dhe forma e këtij dokumentacioni do të jetë unik për tërë 
territorin e Kosovës,  

e) monitorimi i udhëheqjes së të gjitha këtyre procedurave në pajtim me 
paragrafët e këtij neni, do të bëhen nga APK.  

 
Neni 13 

 
Neni 32, parapgrafi 32.1 fshihen nën paragrafet d) dhe e). 
 

Neni 14 
 
Neni 36, titulli i nenit plotësohet si në vijim: “Gjobat dhe Kundërvajtjet”. 
Neni 36 paragrafi 36.1 riformulohet si vijon: 
36.1. Me dënim me gjobë prej dymijë (2.000) deri në njëzet e pesë mijë (25.000) Euro 

dënohet personi fizik, përkatësisht personi juridik për veprimet e poshtëshënuara 
në pyjet e mbrojtura” teksti tjetër mbetet i njëjtë. 

Neni 36 paragrafi 36.2 riformulohet si vijon: 
36.2. Me dënim me gjobë prej pesëqind (500) deri në pesëmbëdhjetë mijë (15.000) 

Euro dënohet për kundërvajtje, personi fizik, personi juridik dhe personi 
përgjegjës i personit juridik” teksti tjetër mbetet i njëjtë. 

Neni 36 paragrafi 36.3 riformulohet si vijon: 
36.3. Me dënim me gjobë prej katërqind (400) deri në pesëmijë (5.000) Euro dënohet 
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për kundërvajtje personi fizik, përkatësisht personi juridik” dhe teksti tjetër 
mbetet i njëjtë. 

Neni 36, paragrafi 36.3 shtohet nën paragrafi b) si vijon: 
b) Pranimi, stivosja dhe përpunimi i drurit. 
Neni 36 paragrafi 36.4 riformulohet si vijon: 
36.4. Me dënim me gjobë prej dyqind (200) deri në pesëmijë (5.000) Euro për 

kundërvajtje dënohet personi” dhe teksti i pikave mbetet i njëjtë. 
Neni 36 paragrafi 36.5 riformulohet si vijon: 
36.5. Me dënim me gjobë prej pesëqind (500) deri në pesëmijë (5.000) Euro për 

kundërvajtje dënohet personi” dhe teksti i pikave mbetet i njëjtë. 
Neni 36 paragrafi 36.6 riformulohet si vijon: 
36.6. Me dënim me gjobë prej dyqind (200) deri në tremijë (3.000) Euro për 

kundërvajtje dënohet prindi nëse një fëmijë i mitur kryen një shkelje që është e 
dënueshme sipas këtij ligji. 

Neni 36 paragrafi 36.7, riformulohet si vijon: 
36.7. Me dënim me gjobë prej njëqind (100) deri në dymijë (2.000) për kundërvajtje 

dënohet personi për çfarëdo shkelje të këtij ligji. 
Pas nenit 36.7 shtohet paragraf i ri 36.8, si vijon: 
36.8. Me dënim me gjobë për kundërvajtje prej pesëqind (500) deri në pesëmijë 

(5.000) Euro dënohet personi përgjegjës i personit juridik për çfarëdo shkelje të 
nenit 36 të këtij ligji. 

 
Neni 15 

 
Neni 38 dhe 39 fshihen nga teksti i ligjit. 
 

Neni 16 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-153 
25 shkurt 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-011-2010, datë 12.03.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 67 / 29 MARS 2010 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (j) dhe 9.1 26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9 dt. 15 maj 2001), 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR BLETARI 
 

Kapitulli I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohet mbarështimi i bletëve, masat për parandalimin dhe luftimin e 
sëmundjeve të bletëve, mbikëqyrjen e objekteve të prodhimit dhe ruajtjes së 
prodhimeve të bletëve. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto domethënie: 

“Bletari”- nënkupton mbarështimin, rritjen, shumëzimin, prodhimin dhe 
qarkullimin e bletëve të species Apis Mellifera, prodhimeve të bletëve si dhe 
pajisjet për bletari; 
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“Bletë” - nënkupton amat, bletët punëtore dhe brumbujt; 
“Bletë grabitëse”- bletë e cila e sulmon bletën tjetër për t’ia grabitur ushqimin; 
“Shoqëri bletësh”- nënkupton bashkësinë e amave, bletëve punëtore dhe 
brumbujve të vendosura në zgjua; 
“Bletore” – vendi ku vendosen zgjojet me bletë, mund të jenë të hapura ose në 
ndonjë shtëpizë me etazhe, por mund të vendoset edhe në makina për transport; 
“Prodhimet e bletëve janë” – mjalti, dylli, propolisi, luzma e bletës dhe helmi i 
bletës (apitoksina); 
“Bletar”- person fizik ose juridik i cili merret me bletari për përfitimin e 
prodhimeve të bletëve dhe amave të bletëve; 
“Mjalti natyral”- nënkupton mjaltin dhe prodhimet e mjaltit pa përdorimin e 
shtojcave dhe pa trajtim me mjete kimike; 
“Mjalti organik” - mjaltë i prodhuar nën mbikëqyrje të përhershme, i analizuar 
para se të vihet në qarkullim. Në mjaltë organik ndalohet trajtimi me barna për 
të eliminuar gjetjen e mbetjeve (reziduve); 
“Ministria” - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR); 
“AVUK”- Agjencioni Veterinar dhe i Ushqimit i Kosovës; 
“LBK” - Lidhja e Bletarëve të Kosovës; 
”L.R” - Lankstrot Root; 
”D.B” – Dadant Blat. 

 
Neni 3 

Rëndësia e sektorit të bletarisë 
 
3.1. Bletaria është sektor i rëndësishëm i bujqësisë së vendit, burim prodhimesh 

natyrale me vlerë të lartë ushqimore, dietike e mjekësore. 
3.2. Bletët përmes Pjalmimit ose polenizimit ndikojnë në rritjen e prodhimit të 

shumë kulturave bujqësore.  
3.3. Bletët ndikojnë në mbajtjen e florës së pyjeve dhe kullosave duke ripërtërirë 

natyrën si hallkë të zinxhirit ekologjik.  
3.4. Ushtrimi i veprimtarisë së bletarisë realizohet në bletore nga bletaret të cilët janë 

persona fizik ose juridik dhe të cilët posedojnë shoqëri bletësh dhe pajisje të 
nevojshme për zhvillimin e kësaj veprimtarie sipas dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 4 

Regjistri i bletarëve 
 
4.1. Personi fizik apo juridik që merret me bletari është i obliguar të lajmërojë në 

Drejtorinë Komunale për Bujqësi, deri më 30 prill të çdo viti kalendarik, për 
numrin dhe vendin e vendosjes së shoqërive të bletëve, për të hyrë në regjistrin e 
bletarëve.  

4.2. Drejtoritë Komunale të Bujqësisë obligohen të sjellin regjistrin e bletarëve në 
MBPZHR në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të afatit të regjistrimit.  
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Kapitulli i II 
 

Neni 5 
Vendosja e bletores 

 
5.1. Bletorja mund të jetë e stacionuar apo lëvizëse.  
5.2. Bletari është i obliguar të vendos bletoren në atë mënyrë që të mos pengoi 

fqinjët, kafshët dhe komunikacionin publik.  
5.3. Ndalohet vendosja e bletores në afërsi të auto rrugëve, hekurudhave dhe 

aeroporteve.  
5.4. Ndalohet vendosja e bletores në afërsi të fabrikave për prodhimin e sheqerit, 

lëngjeve, verërave, stallave dhe plehërishtave.  
5.5. Ndërmarrjet prodhuese që merren me prodhimin dhe përpunimin e pemëve dhe 

rrushit si dhe njësit e ngjashme tek të cilat përdorët ambalazhi që është i 
dëmshëm për bletë, obligohen të mbajnë në vend të mbyllur ambalazhin e 
përdorur.  

5.6. Prodhuesit e lëngjeve, ose ëmbëlsirave të tjera janë të obliguar që me anë të 
rrjetave mbrojtëse të mbrojnë objektet e prodhimit ose depot e këtyre 
prodhimeve nga bletët, që të mos vije deri te dëmtimi masovik i shoqërive të 
bletëve në këto objekte.  

5.7. Kushtet nga paragrafi 5 i këtij neni nuk do të zbatohen në vendet ku nuk ka 
lulëzim të bimëve edhe gjatë sezonit të dimrit.  

 
Kapitulli i III 

 
Neni 6 

Lëvizja dhe transporti i bletëve në kullota 
 
Shfrytëzimi i kullotave nga bletët është i lirë dhe pa kompensim. 
 

Neni 7 
 
7.1. Çdo subjekt që ushtron veprimtarinë e bletarit i cili lëviz brenda ose jashtë 

Komunës me bletore duhet të bëjë kërkesë me shkrim në Zyrën e Drejtorisë 
Komunale për Bujqësi së paku 20 ditë para datës së lëvizjes.  

7.2. Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet edhe certifikata veterinare për gjendjen 
shëndetësore të bletëve dhe raporti për masat e ndërmarra veterinere.  

 
Neni 8 

 
Drejtoria Komunale për Bujqësi pasi të merr mendimin e ekspertit në bashkëpunim me 
Shoqatën e Bletarëve miraton apo refuzon vendosjen e bletores. 
 

Neni 9 
 
Çdo subjekt pas miratimit të kërkesës për lëvizjen e bletëve në vendin e caktuar, duhet 
të ruaj distancën nga bletoret tjera së paku 50 metra dhe të respektoi të gjitha detyrat e 
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përcaktuara nga inspektori i veterinës për masat profilaktike dhe kurative që aplikohen 
në atë kohë në atë zonë. 
 

Neni 10 
 
10.1. Bletarët e shteteve tjera mund t’i shfrytëzojnë kullotat e Kosovës vetëm pas 

marrjes së lejes nga MBPZHR.  
10.2. Kërkesës për leje të bletarit duhet bashkangjitur këtë dokumentacion:  

a) numri i shoqërive të bletëve;  
b) pëlqimin e pronarit të tokës ose Komunës ku do të vendoset bletorja;  
c) Certifikatën e gjendjes shëndetësore të bletëve nga shërbimi veteriner i 

vendit nga vinë bletët;  
d) Pëlqimin e Lidhjes së Bletarëve të Kosovës për shfrytëzimin e lokacionit të 

përzgjedhur.  
10.3. Leja duhet të përmbaj vendin, Komunën, kohën e arritjes së bletëve dhe 

kohëzgjatjen e shfrytëzimit të kullotave në Kosovë.  
10.4. Gjatë lëvizjes së bletëve, bletari duhet të posedoi certifikatën e gjendjes 

shëndetësore dhe certifikatën e transportit nga Agjencioni Veteriner dhe i 
Ushqimit i Kosovës.  

 
Neni 11 

 
Me rastin e vendosjes së bletores në kullosa, bletarët duhet ta vejnë tabelën në vend të 
dukshëm, ku tregohet numri i shoqërive, identiteti dhe adresa e pronarit si dhe numri i 
bletores sipas regjistrit të organit kompetent. 
 

Neni 12 
 
Tri ditë para vendosjes së bletëve në kullotë, bletari është i obliguar të njoftojë 
inspektorin veterinar ose të blegtorisë për vendin e vendosjes së bletores. 
 

Neni 13 
 
Transportimi i bletëve në bletore mund të bëhet me të gjitha mjetet e transportit me 
kusht që të jenë të mbyllura për të penguar fluturimin e bletëve gjatë transportit. 
 

Neni 14 
 
14.1. Përveç pronarit që transporton bletët edhe përcjellësi i transportit të bletëve 

duhet të ketë njohuri për bletari.  
14.2. Transporti i bletoreve transit nëpër territorin e Kosovës rregullohet me akt 

nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 15 
 
Me qëllim të pengimit të paraqitjes së grabitjes së bletëve nga bletët “grabitëse” bletari 
është i obliguar të ndërmerr të gjitha masat paraprake për evitimin e kësaj dukurie në 
bletoren e vet. 
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Neni 16 
 
16.1. Për mjetet e specializuara për bletore lëvizëse Bletari obligohet të kërkojë leje 

për lëvizje të tyre nga Shërbimi Policor i Kosovës.  
16.2. Mjeti lëvizës nuk obligohet të ketë regjistrim të përhershëm.  
 

Kapitulli i IV 
 

Neni 17 
Riprodhimi i Bletëve 

 
Për përzgjedhje të bletëve duhet të përdoret lloji i bletës Evropiane Apis Mellifera dhe 
nënllojet lokale të bletëve. 
 

Neni 18 
 
Për përzgjedhjen e llojit të bletëve, bletari duhet të ketë në konsiderim përshtatjen e 
llojit kushteve lokale dhe rezistencës ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve. 
 

Neni 19 
 
19.1. Familjet e bletëve krijohen me shumëzimin e familjeve ekzistuese të bletëve.  
19.2. Luzmat e bletëve dhe amat e bletëve prodhohen në bletoret e specializuara për 

riprodhim të certifikuara nga MBPZHR.  
19.3. Certifikimi i bletoreve për prodhimin e luzmave të bletëve dhe amave 

rregullohet me Udhëzim Administrativ nga Ministria.  
 

Kapitulli i V 
 

Neni 20 
Mbrojtja e bletëve 

 
Bletari është i obliguar që në bletoren e vet të ndërmerr të gjitha masat për 
parandalimin, luftimin dhe pengimin e përhapjes së sëmundjeve duke përdorur 
preparatet e regjistruara dhe të aprovuara nga Agjencioni Veterinar dhe i Ushqimit i 
Kosovës. 
 

Neni 21 
 
21.1. Bletarët, Shoqatat e Bletarëve dhe Lidhja e Bletarëve të Kosovës që veprojnë në 

territorin e Kosovës obligohen të ndërmarrin të gjitha masat preventive për 
parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të bletëve, sipas dispozitave të Ligjit 
për veterinarinë dhe akteve nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji.  

21.2. Masat nga paragrafi 1 i këtij neni ndermirën nën mbikëqyrjen e inspektorit 
veterinar të AVUK-së.  
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Neni 22 
 
22.1. Çdo bletarë me rastin e dyshimit të paraqitjes së sëmundjeve me karakter 

përhapës siç janë: Nosemoza-Nosemosis, Varooza -Varosis, Acarapis -acarosis, 
Pesta Amerikane-Pestis Apium dhe Pesta Evropiane-Pestis Apis si dhe 
dëmtimeve të paidentifikuara ose helmimet, obligohet të lajmëroi menjëherë 
inspektorin veteriner për diagnostifikimin e sëmundjes.  

22.2. Inspektori duhet t’i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e 
përhapjes së sëmundjes në pajtim me Ligjin për veterinarinë.  

 
Neni 23 

 
Masat profilaktike dhe luftimi i sëmundjeve të bletëve përcaktohet në fillim të çdo viti 
kalendarik për vitin vijues nga Agjencioni Veterinar dhe i Ushqimit i Kosovës, në 
bashkëpunim me ekspertet e Lidhjes së Bletarëve të Kosovës. 
 

Neni 24 
 
24.1. Ndalohet asgjësimi i shoqërive të bletëve përveç në rastet e vërtetimit në mënyrë 

laboratorike nga instituti përkatës i prezencës së sëmundjes ngjitëse të 
rrezikshme, Pesta Amerikane.  

24.2. Asgjësimi behët në prezencë të inspektorëve të veterinës dhe blegtorisë dhe të 
përfaqësuesve të Lidhjes së Bletarëve të Kosovës.  

24.3. Kompensimi i dëmeve për asgjësimin e bletëve rregullohet me dispozitat e Ligjit 
për veterinarinë.  

 
Neni 25 

 
Qarkullimi dhe përdorimi i preparateve për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të 
bletëve bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin për produktet medicinale dhe 
pajisjet medicinale, duke konsultuar ekspertet e Lidhjes së Bletareve dhe Institutin 
përkatës. 
 

Neni 26 
 
Ndalohet trajtimi me preparate të cilat nuk e kanë lejen për përdorim sipas Ligjit për 
veterinarinë dhe Ligjit për produktet medicinale dhe pajisjet medicinale. 
 

Neni 27 
 
Gjatë lëvizjes së bletëve, bletari duhet të posedoi certifikatën e gjendjes shëndetësore 
dhe certifikatën e transportit nga Agjencioni Veteriner dhe i Ushqimit i Kosovës. 
 

Neni 28 
 
Ndalohet përdorimi i preparateve helmuese dhe materieve tjera të cilat përmes 
produkteve të bletës mund ta dëmtojnë shëndetin e njeriut. 
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Neni 29 
 
29.1. Ndalohet spërkatja e bimëve në lokalitetet ku janë të vendosura bletët në kohën 

e lulëzimit.  
29.2. Në raste të domosdoshme të spërkatjes së bimëve, bletaret dhe shoqatat e 

bletarëve duhet të lajmërohen 10 ditë përpara, përmes mediave dhe shpalljeve, 
për të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e bletëve.  

 
Neni 30 

 
30.1. Pasi të publikohet lajmërimi mbi vendin dhe kohën e spërkatjes së bimëve me 

preparate kimike (pesticide) helmuese për bletën, bletari është i obliguar të 
ndërmerr të gjitha masat mbrojtëse duke i mbyllur dyert e zgjojeve ose duke 
larguar shoqëritë e bletëve së paku 6 km larg në vijë ajrore nga zona e spërkatjes 
për një kohë të caktuar.  

30.2. Nëse bletari nuk i ndërmerr masat adekuate sipas paragrafit 1 të këtij neni, nuk 
ka të drejt të kërkoi dëmshpërblim nga askush për helmimin e bletëve.  

 
Kapitulli i VI 

 
Neni 31 

Kërkesat sanitare të prodhimeve dhe repromaterialit për bletë 
 
Produktet e bletës mund të tregtohen vetëm pas plotësimit të kërkesave higjienike dhe 
sanitare. 
 

Neni 32 
 
Mjalti që tregtohet për ushqim duhet: 

a) Të jetë i pastër nga çdo shije dhe aromë e huaj, vetëm me aromë të bimës 
nga e cila është sjell nektari;  

b) Të mos ketë lagështi mbi 18 %;  
c) Të mos përmbaj saharozë mbi 5%;  
d) Përmbajtja e fruktozës dhe glukozës të jetë së paku 65%;  
e) Të mos ketë filluar procesi i fermentimit;  
f) Të mos ketë kaluar proceset termike mbi 45 oC;  
g) Të mos jetë i ngjyrosur me ngjyresës sintetik;  
h) Të mos ketë konzervans dhe aromatizues.  

 
Neni 33 

 
Përbërja kimike e mjaltit dhe produkteve të tjera të bletës duhet të përmbushin kërkesat 
mbi cilësinë e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit. 
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Neni 34 
 
Mjalti i destinuar për pastiqeri dhe industri por që konsumohet nga njerëzit, duhet të 
plotësojë të gjitha standardet e mjaltit për konsum, përveç numrit diastolik dhe 
përqindjes së hidrometilfulfurolit (HMF). 
 

Kapitulli i VII 
 

Neni 35 
Kushtet për vënien në qarkullim të Shoqërive të bletëve, 

amave dhe prodhimeve të bletëve 
 
Personi fizik apo juridik që merret me bletari mund t’i vejë në qarkullim: 

a) shoqëritë e bletëve dhe amat nëse janë të shëndosha dhe nuk rrjedhin nga 
shoqëritë e bletëve të infektuara nga sëmundjet siç është Pesta Amerikane 
dhe Evropiane, Akaroza dhe Nozematoza;  

b) mjalti dhe prodhimet e mjaltit që plotësojnë kërkesat sanitare dhe që nuk 
përmbajnë materie të dëmshme për shëndetin e njerëzve;  

c) zgjojet e bletëve të tipit Lankstrot Root dhe Dadant Blat;  
d) fletët e dyllit të tipit standard të prodhuara nga dylli i pastër 100% dhe të 

mos përmbaj materie tjera ose parafin;  
e) pogaçja prej dyllit të ketë deklaracion me përmbajtje kimike.  

 
Neni 36 

 
Kushtet minimale për cilësinë e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit të cilat vihen në 
qarkullim, prodhimet me bazë mjalti, kushtet minimale për përcaktimin dhe ruajtjen e 
cilësisë, metodat për kontrollin e cilësisë, metodat e marrjes së mostrave si dhe metodat 
e analizave fizike dhe kimike të prodhimeve, përcaktohen me akt nënligjor nga 
Ministria. 
 

Neni 37 
 
Të gjitha prodhimet e bletëve të cilat vihen në qarkullim, në paketim, në mbështjellës, 
në enë me etiketë, duhet të kenë deklaracionin i cili përmban këto të dhëna: 

a) emërtimi i prodhimit apo emri i tij tregtar;  
b) emri dhe selia e prodhuesit;  
c) Data e prodhimit (paketimit) dhe data e skadimit;  
d) neto sasia e prodhimit;  
e) për mjaltë, prejardhja nga bima dhe metodat e përpunimit;  
f) nëse mjalti dhe prodhimet e mjaltit përzihen me prodhime tjera duhet të 

deklarohet raporti i pjesëmarrjes në %;  
g) të dhëna tjera me interes për konsumatorin.  
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Neni 38 
 
Deklaracioni për mjaltin dhe prodhimet e mjaltit nga importi përveç të dhënave nga 
neni 37 i këtij ligji duhet të ketë edhe të dhënat se është prodhim nga importi, të jetë në 
gjuhën zyrtare që përdorët në Kosovë dhe emrin e shtetit ku është prodhuar. 
 

Kapitulli i VIII 
 

Neni 39 
Objektet për përpunimin dhe ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit 

 
39.1. Personi fizik apo juridik i cili bën përpunimin dhe ruajtjen e mjaltit duhet t’i ketë 

këto objekte:  
a) për pranimin, vjeljen e mjaltit dhe mirëmbajtjen e ambalazhit;  
b) për përpunimin, mbushjen dhe paketimin e mjaltit;  
c) për deponimin e prodhimeve të paketuara;  
d) për gardërobë dhe nyja sanitare.  

39.2. Numri, madhësia dhe pajisja e objekteve nga paragrafi 1 i këtij neni duhet t’i 
plotësoi këto standarde:  
a) muret dhe dyshemeja të jenë të ndërtuara nga materiali rezistues nga 

lagështia me ngjyrë të hapur të rrafshëta për mirëmbajtje të lehtë;  
b) dyert dhe dritaret të pamundësojnë hyrjen e insekteve dhe brejtësve;  
c) dritë difuzive të njëtrajtshme me intensitet të caktuar;  
d) pajisje të përshtatshme për teknologjinë e prodhimit të ndërtuara nga 

materiali i cili nuk ndikon në ndryshimin e cilësisë së mjaltit;  
e) të ketë pajisje për ujë të ngrohtë dhe të ftoftë për mirëmbajtjen e objektit dhe 

pajisjeve;  
f) të ofroi mundësi për largimin e ujërave të zeza nga dyshemeja dhe pajisjet 

për kanalizim ose gropë septike.  
39.3. Objektet për përpunimin dhe ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit duhet të 

licencohen në MBPZHR.  
39.4. Procedurat për licencimin e objekteve për përpunimin dhe ruajtjen e mjaltit dhe 

prodhimeve të mjaltit përcaktohen me akt nënligjor nga MBPZHR.  
 

Neni 40 
 
Transporti i hojeve me mjaltë nga bletorja deri të vendi i vjeljes duhet të bëhet në atë 
mënyrë që të pengohet kontaminimi i mjaltit dhe qasja e bletëve. 
 

Neni 41 
 
Mjalti dhe prodhimet e mjaltit duhet të ruhen në vende të thata në temperaturë më të 
ulët se 25oC dhe lagështi relative të ajrit deri në 80%. 
 

Neni 42 
 
Ndalohet vjelja e mjaltit nga kornizat ku ka çerdhe të bletëve. 
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Kapitulli i IX 
 

Neni 43 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore të dala nga ky ligj e bëjnë 
inspektorët e blegtorisë dhe veterinës. 
 

Neni 44 
 
Inspektori i blegtorisë përveç autorizimeve që i ka sipas dispozitave ligjore është i 
autorizuar: 

a) Të bëjë kontrollimin e bletoreve, shoqërive të bletëve, pajisjeve dhe veglave 
të bletarit si dhe produktet e bletës në prodhim dhe qarkullim;  

b) Të bëjë kontrollin e vendosjes së bletëve në bletore të përhershme ose 
lëvizëse, si dhe të urdhëroi dislokimin e tyre nëse janë të vendosura në 
kundërshtim me ligj;  

c) Të bëjë kontrollin e përdorjes së pesticideve të cilat janë helmuese për 
bletën në fazën e lulëzimit të bimëve;  

d) Të ndaloi përdorimin e pesticideve të dëmshme për bletën pa lejen e 
organeve të autorizuara dhe pa lajmërimin në media për përdorimin e 
pesticideve.  

 
Kapitulli i X 

 
Neni 45 

Dispozitat ndëshkuese 
 
45.1. Dënohet me gjobë për kundërvajtje personi fizik apo juridik në shumë prej 200 € 

deri 2.000 € nëse:  
a) nuk e lajmëron numrin e shoqërive të bletarëve sipas nenit 4, të këtij ligji;  
b) vendos bletoren në kundërshtim me nenin 5, të këtij ligji;  
c) lëviz bletët pa aprovimin e organit kompetent sipas nenit 7, të këtij ligji;  
d) shfrytëzon kullotat e Kosovës në kundërshtim me nenin 10 të këtij ligji;  
e) transporton bletët në kundërshtim me nenin 13 dhe 14, të këtij ligji;  
f) bletari nuk ndërmerr masa për evitimin e bletëve “grabitëse” sipas nenit 15, 

të këtij ligji;  
g) lëviz bletoren me automjete të specializuara pa lejen e organit kompetent 

sipas nenit 16, të këtij ligji;  
h) nuk mbarështon specien e bletës Apis Mellifera sipas nenit 18, të këtij ligji;  
i) prodhon luzma dhe ama të bletëve në kundërshtim me nenin 19, paragrafi 2, 

të këtij ligji;  
j) nuk i ndërmerr masat preventive për luftimin e sëmundjeve të bletëve nën 

mbikëqyrjen e inspektorëve kompetent sipas nenit 21, të këtij ligji;  
k) nuk lajmëron inspektorët përkatës për dyshimin e paraqitjes së sëmundjeve 

me karakter përhapës sipas nenit 22, të këtij ligji;  
l) bën asgjësimin e bletëve në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji;  
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m) nuk trajton bletët me preparate dhe medikamente sipas nenit 26, të këtij 
ligji;  

n) përdor preparate helmuese të cilat përmes produkteve të bletëve janë të 
dëmshme për shëndetin e njeriut sipas nenit 28, të këtij ligji;  

o) spërkat bimët pa paralajmërim sipas nenit 29, të këtij ligji;  
p) nëse i tregton prodhimet e bletëve në kundërshtim me nenin 31 dhe 32, të 

këtij ligji;  
q) ven në qarkullim shoqëritë e bletëve dhe amave në kundërshtim me nenin 

35, të këtij ligji;  
r) nuk përmban deklaracion sipas nenit 37 dhe 38, të këtij ligji;  
s) nuk posedon objektet dhe pajisjet sipas nenit 39, të këtij ligji.  

45.2. Dënohet me gjobë për kundërvajtje personi fizik apo juridik në shumë prej 100 € 
deri 500 € nëse:  
a) ushtron veprimtarinë e bletarisë në kundërshtim me neni 3, paragrafi 4, të 

këtij ligji;  
b) nuk respekton distancën e vendosjes së bletores sipas nenit 9, të këtij ligji;  
c) nuk vendos tabelën dhe nuk informon inspektorin përkatës sipas nenit 11 

dhe 12 të këtij ligji;  
d) nuk posedon certifikatën e gjendjes shëndetësore të bletëve me rastin e 

lëvizjes së tyre sipas nenit 27, të këtij ligji;  
e) nuk ruhen prodhimet e bletës sipas nenit 41, dhe 42, të këtij ligji.  

 
Neni 46 

 
Mjetet e realizuara nga shqiptimi i dënimeve sipas dispozitave të këtij ligji derdhen në 
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

Kapitulli i XI 
 

Neni 47 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet Ligji për bletarinë Gazeta Zyrtare KSAK 
Nr. 13, faqe 526 e datës 28 prill 1974 dhe çdo dispozitë qe është ne kundërshtim me 
këtë ligj. 
 

Neni 48 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Pёrfaqёsuesi Special i Sekretarit të Pёrgjithshёm. 
 
UNMIK/REG/2008/5 
08.02.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 35 / 15 GUSHT 2008 
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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) 
 
Më qëllim të rregullimit të prodhimit dhe qarkullimit të rrushit për prodhimin e verës, 
prodhimit dhe qarkullimit të verës dhe produkteve të tjera nga përpunimi i rrushit dhe verës: 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR VERËRAT 
 

KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Me këtë ligj rregullohet prodhimi dhe qarkullimi i rrushit për prodhimin e verës, 
prodhimi dhe kushtet e vënies në qarkullim të verës dhe produkteve të tjera të 
përpunimit të rrushit dhe verës, mbrojtja e verës së prodhuar në rajonin e caktuar 
gjeografik i cili dallohet me kushtet e veçanta klimatike, tokësore dhe kushteve tjera. 
 

Përkufizimet 
Neni 2 

 
Termat që përdoren në këtë ligj kanë domethenjen si vijon: 
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1. Vera: prodhimi i fituar ekskluzivisht nga fermentimi alkoolik i tërësishëm apo i 
pjesërishëm i rrushit të freskët, të bluar, të pabluar apo mushtit të rrushit.  

2. Vera Kosovare: vera e prodhuar në Kosovë që ekskluzivisht rrjedhë nga varietetet 
e hardhive të klasifikuara për prodhim të verës. Fortësia minimale natyrore 
alkoolike është 7,5 % vol. ndërsa fortësia aktuale alkoolike nuk është më e vogël se 
8,5 % vol. Përmbajtja e përgjithshme e aciditetit e shprehur si acid tartarik nuk 
është më e vogël se 3,5 gram/litër ose 46,6 mill ekuivalenta /litër.  

3. Rrushi i freskët: fruti i hardhisë që përdoret për të prodhuar verën, teknologjikisht 
i pjekur dhe pak i terur, që mund të bluhet apo shtypet me pajisje normale në 
bodrume të verës dhe të cilat në mënyrë spontane mund të prodhojnë fermentim 
alkoolik.  

4. Mushti i rrushit: prodhim i lëngët i fituar në mënyrë natyrore apo me procese 
fizike nga rrushi i freskët. Fortësia aktuale alkoolike në njësi vëllimore nuk duhet 
të jetë më shumë se 1%.  

5. Mushti i rrushit në fermentim: prodhimi i fituar nga fermentimi i mushtit të 
rrushit dhe me fortësi aktuale alkoolike në njësi vëllimore jo më shumë se 1% 
mirëpo jo më pak se tri të pestat e fortësisë së përgjithshme alkoolike.  

6. Mushti i koncentruar i rrushit: mushti i rrushit i pakaramelizuar që fitohet nga 
dehidrimi i pjesërishëm i mushtit te rrushit me një metodë të autorizuar e ndryshme 
nga ngrohja e drejtëpërdrejtë në atë mënyrë që vlera e paraqitur në refraktometër 
në temperaturë prej 20° C të mos jetë më e vogël se 50,9 %. Mushti i koncentruar i 
rrushit duhet ekskluzivisht të rrjedhë nga rrushi i klasifikuar për prodhim të verës 
në Kosovë. Fortësia alkoolike në njësi vëllimore e mushtit të koncentruar të rrushit 
duhet të jetë jo më shumë se 1% vol.  

7. Mushti i rrushit të rafinuar dhe koncentruar: prodhimi i lëngshëm i 
pakaramelizuar i cili fitohet nga dehidrimi i pjesërishëm i mushtit të rrushit i 
realizuar përmes një metode të autorizuar e ndryshme nga ngrohja e drejtëpërdrejtë 
në mënyrë që vlera e paraqitur në refraktometër në temperaturë prej 20°C të mos 
jetë më pak se 61,7 %. Kjo i është nënshtruar përpunimit të autorizuar për 
deacidim dhe eliminim të përbërësve tjerë të ndryshëm nga sheqeri. Fortësia 
alkoolike në njësi vëllimore të mushtit të koncentruar të rrushit duhet të jetë jo më 
shumë se 1%.  

8. Lëngu i rrushit: prodhimi i lëngët i pafermentuar por i fermentueshëm i fituar nga 
përpunimi përkatës që si i tillë është i gatshëm për konsumim. Mund të fitohet nga 
rrushi i freskët, mushti i rrushit apo nga rikonstituimi i mushtit të koncentruar të 
rrushit apo lëngut të koncentruar të rrushit. Fortësia alkoolike në njësi vëllimore e 
lëngut të rrushit lejohet të jetë jo më shumë se 1%.  

9. Lëngu i koncentruar i rrushit: lëngu i pakaramelizuar i rrushit i fituar nga 
dehidrimi i pjesërishëm i lëngut të rrushit i realizuar përmes një metode të 
autorizuar e ndryshme nga ngrohja e drejtëpërdrejtë në mënyrë që vlera e paraqitur 
në refraktometër në një temperaturë prej 20° C të mos jetë më e vogël se 50,9 %. 
Fortësia alkoolike në njësi vëllimore e lëngut të koncentruar të rrushit lejohet të 
jetë jo më shumë se 1%.  

10. Vera e re në fermentim e sipër: vera në të cilën fermentimi alkoolik nuk ka 
përfunduar dhe që nuk është ndarë akoma nga fundërrina.  

11. Vera shkumbore: prodhimi i cili përfitohet nga fermentimi i parë apo i dytë 
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alkoolik i rrushit të freskët, mushtit të rrushit apo verës, e cila, posa të hapet 
paketimi, liron dioksid karboni që ekskluzivisht rrjedh nga fermentimi dhe që ka 
një shtypje të madhe për shkak të dioksidit të karbonit në tretësirë, prej jo më pak 
se 3 bar në temperaturë 20° C në paketim të mbyllur.  

12. Vera shkumbore e gazuar: prodhimi i cili fitohet nga vera dhe kur të hapet 
paketimi liron dioksid karboni që rrjedhë tërësisht apo pjesërisht nga një shtesë e 
atij gazi dhe që ka një shtypje të madhe për shkak të dioksidit të karbonit në 
tretësirë, prej jo më pak se 3 bar në temperature 20° C në kontenjera të mbyllur.  

13. Vera gjysmë shkumbore: prodhimi i cili fitohet nga vera me fortësi aktuale 
alkoolike së paku 9% vol; me fortësi të përgjithshme alkoolike në vëllim prej së 
paku 7% vol. dhe shtypje të madhe për shkak të dioksidit të karbonit endogjen në 
tretësirë prej jo më pak se 1 bar dhe jo më shumë se 2,5 bar në temperaturë prej 
20° C në kontenjera të mbyllur. Vendoset në paketim prej më së shumti 60 litrave.  

14. Vera e gazuar gjysmë shkumbore: prodhimi i cili fitohet nga vera me fortësi 
aktuale alkoolike prej së paku 7%, me fortësi përgjithshme alkoolike prej së paku 
9% vol; dhe shtypje të madhe prej së paku 1 bar dhe jo më shumë se 2,5 bar në 
temperaturë prej 20° C në paketim të mbyllur për shkak dioksidit të karbonit në 
tretësirë që është shtuar tërësisht apo pjesërisht. Vendoset në paketim prej më së 
shumti 60 litrave.  

15. Uthulla e verës: uthulla, e cila fitohet ekskluzivisht nga fermentimi acetik i verës 
dhe ka aciditetin e përgjithshëm prej së paku 60 gram/litër e shprehur si acid 
acetik.  

16. Vera liker: prodhimi që ka një fortësi aktuale alkoolike në njësi vëllimore prej së 
paku 15% dhe jo më shumë se 22% dhe një fortësi të përgjithshme alkoolike në 
njësi vëllimore prej së paku 17,5%. Fitohet nga mushti i rrushit në fermentim ose 
vera apo kombinimi i tyre me shtesa individuale apo në kombinim me alkoolin 
neutral me prejardhje nga vera dhe verës apo destilati i rrushit të tharë me fortësi 
aktuale alkoolike prej së paku 52% vol. dhe jo më shumë se 86%. Mund të shtohet 
mushti i koncentruar i rrushit.  

17. Fundërrina e verës: mbetja e grumbulluar pas fermentimit në enë dhe që përmban 
verë apo musht të rrushit, gjatë ruajtjes apo pas trajtimit të autorizuar dhe mbetja e 
fituar nga filtrimi apo centrifugimi i këtyre prodhimeve.  

18. Bërsia e rrushit: masa nga bluarja e rrushit të freskët, e fermentuar apo e pa 
fermentuar.  

19. Cipura e rrushit: Prodhimi i fituar nga fermentimi i bërsisë së rrushit të 
papërpunuar e tretur në ujë apo duke kulluar bërësin e rrushit të fermentuar me ujë.  

20. Vera e dedikuar për destilim: prodhimi i cili ka një fortësi aktuale alkoolike në 
njësi vëllimore prej së paku 18% dhe jo më shumë se 24%, fitohet ekskluzivisht si 
shtesë në verë dhe që nuk përmban sheqer të tepërt të një prodhimi të parafinuar që 
rrjedh nga destilimi i verës dhe që ka fuqi aktuale alkoolike maksimale prej 86% 
në njësi vëllimore dhe acididet maksimal avullues prej 1,5 gram/litër, e shprehur si 
acid acetic.  

21. Verë cilësore: verë e prodhuar në zonat vreshtare, të një rajoni të specifikuar për 
prodhimin e verës cilësore.  

22. Verë rajonale: verë e prodhuar në zonat për kultivim të hardhisë për verë rajonale. 
23. Ministria është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
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24. Person: është çdo subjekt fizik ose juridik. 
25. Paketimi: është vënia dhe mbyllja e verës dhe produkteve tjera në shishe, 

kontenjera, fuçi të drurit ose material tjetër me qëllim të deponimit, ruajtjes dhe 
mbrojtjes së vetive fizike, kimike dhe organoleptike të tyre. 

26. Mbushësi është personi që realizon mbushjen apo që e ka realizuar në emër të 
tyre. 

27. Mbushja do të thotë vendosja e prodhimit përkatës për qëllime komerciale në 
paketim me një kapacitet që nuk tejkalon 60 litra. 

 
Prejardhja gjeografike 

Neni 3 
 

3.1. Prejardhja gjeografike e verës dhe prodhimeve tjera caktohet sipas territorit 
gjeografik në të cilin prodhohet rrushi dhe ku vera e prodhimet tjera kanë fituar 
karakteristika përkatëse si rrjedhojë e kushteve natyrore apo aktiviteteve 
njerëzore.  

3.2. Prejardhja gjeografike e verës përcaktohet sipas:  
a) një lokaliteti të vogël apo disa lokalitetve;  
b) një zone administrative lokale apo pjese të saj;  
c) një nën rajoni vreshtar apo pjesëve të tij;  
d) një rajoni;  
e) një “rajoni specifik”  

3.3. Përcaktimi i prejardhjes gjeografike është e drejtë kolektive dhe mund të 
shfrytëzohet për verën dhe prodhimet tjera të cilat janë të regjistruara në 
Regjistrin e Kultivuesve të Rrushit dhe Verës, duke siguruar që rrushi, vera dhe 
prodhimet tjera janë prodhuar në territorin përkatës dhe i plotësojnë kriteret e 
përcaktuara.  

3.4. Për këtë qëllim, emërtimet gjeografike të verërave, territoret dhe rajonet 
vreshtare dhe produket e verës përcaktohen me anë të instrumenteve juridike 
plotësuese të cilat i nxjerrë Ministria.  

 
Autoritetet kompetente 

Neni 4 
 
4.1. Ministria drejtpërdrejtë apo nëpërmjet trupave të saj (Institucioneve të autorizuara):  

a) mbanë regjistrin e vreshtave;  
b) mbajnë Regjistrin e Kultivuesve të Rrushit dhe Verës;  
c) përcakton varietetet e rekomanduara dhe të lejuara të hardhisë dhe 

nënshartesave të saj;  
d) përcjellë pjekjen e rrushit dhe përcakton kohën e vjeljes;  
e) kufizon rendimentet maksimale të rrushit për hektarë, varësisht prej  
f) varietetit dhe destinimit; 
g) vlerëson dhe përcakton verën dhe prodhimet e tjera.  

4.2. Nëpërmjet institucioneve të autorizuara profesionale, administrative, 
promovuese dhe analitike në vreshtari dhe prodhim të verës, të përcaktuara me 
këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura në pajtim me këtë ligj do të bëjë:  
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a) arsimimin, trajnimin si dhe ofrimin e njohurive për kultivuesit e rrushit dhe 
prodhuesit e verës për çështjet teknologjike, ekonomike, ekologjike dhe 
fushat tjera të rëndësishme për zhvillimin e vreshtarisë dhe prodhimit të 
verës;  

b) përzgjedhjen e hardhive;  
c) rritjen e sigurisë së furnizimit të mjaftueshëm të materialit bazë për hardhi;  
d) Përcjelljen e teknologjive të përcaktuara dhe metodave për prodhimin e 

rrushit dhe verës;  
e) vlerësimin e rrushit dhe verës dhe klasifikimin e verës dhe prodhimeve tjera 

sipas cilësive të tyre (analizave laboratorike dhe vlerësimeve organoleptike);  
f) lëshimin e çertifikatave për vlerësimin e verës dhe prodhimeve tjera.  

4.3. Komunat mbajnë regjistrin kadastral të ngastrave ekzistuese dhe ngastrave të 
mundshme të vreshtarisë në territore të klasifikuara për vreshtari. Një kopje të 
regjistrave kadastral të ngastrave vreshtare si dhe ndryshimet e mëvonshme që 
bëhen në to, Komuna duhet t’ia dërgoi Ministrisë.  

 
KAPITULLI II 

PRODHIMI I RRUSHIT DHE VERËS 
 

Prodhimi 
Neni 5 

 
5.1. Prodhimi i verës nënkupton të gjitha aktivitetet e ndërmarrura në vreshtë duke 

përfshirë vjeljen, përpunimin dhe ripërpunimin e rrushit dhe të gjitha aktivitetet 
në proceset enologjike.  

5.2. Vera dhe prodhimet tjera mund të prodhohen vetëm nga personat që janë të 
regjistruar në regjistrin e kultivuesve të rrushit dhe prodhuesëve të verës.  

5.3. Kultivuesit e rrushit janë persona juridik apo fizik që kultivojnë rrushin për 
prodhim të verës apo prodhime tjera dhe të cilët:  
a) posedojnë, marrin me qira apo mbajnë (shfrytëzojnë) në ndonjë mënyrë 

tjetër vreshtë prej së paku 0,05 ha në territorin e Kosovës ose vreshtë më të 
vogël se 0,05 ha, nëse rrushi, vera apo prodhimet tjera vëhen në treg;  

b) kanë banim të përhershëm në Kosovë dhe posedojnë apo marrin me qira 
vreshtë në rajone kufitare rreth Kosovës, duke siguruar që e transferojnë 
rrushin, verën dhe prodhimet tjera në Kosovë.  

5.4. Prodhuesit e verës dhe të prodhimeve tjera janë persona që prodhojnë verën apo 
produktet tjera nga rrushi të cilin e kultivojnë vetë apo nga rrushi i blerë.  

5.5. Përpunuesit e verës dhe prodhimeve tjera janë persona të cilët përpunojnë verën 
apo prodhime tjera vetanake apo të blera në prodhime të reja.  

 
Regjistri i kultivuesve të rrushit dhe prodhuesëve të verës 

Neni 6 
 
6.1. Ministria mbanë shënime mbi personat të cilët kultivojnë rrushin, prodhojnë dhe 

përpunojnë verën apo prodhime tjera.  
6.2. Prodhuesit apo përpunuesit e rrushit, verës apo prodhimeve të tjera duhet të 

regjistrohen në Ministri.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1416 

6.3. Regjistri duhet të përmbajnë këto të dhëna:  
a) për prodhuesit apo përpunuesit: emri, mbiemri dhe adresa, numri personal i 

personit fizik, emri selia dhe numri i regjistrit të biznesit të personit juridik 
apo një ndërmarrësi të pavarur;  

b) për vreshta: njësia kadastrale, komuna kadastrale dhe numri kadastral i 
ngastrës, rradhitja kadastrale dhe sipërfaqja neto dhe bruto e ngastrës;  

c) për hardhi: numri dhe dendësia e hardhive, varietetet, nënshartesat dhe viti i 
mbjelljes;  

d) për rendimentet: sasitë e rrushit për varietet, sasitë e verës dhe prodhimeve 
tjera vetanake;  

e) për furnizim: sasia e rrushit, mushtit apo verës e çdo lloji të blerë, sasia e 
prodhimeve tjera të blera sipas llojit dhe origjinës.  

6.4. Prodhuesi apo përpunuesi i rrushit, verës apo prodhimeve tjera i cili veç ushtron 
këtë veprimtari, duhet të aplikojë për t'u regjistruar në regjistër. Prodhuesi apo 
përpunuesi i rrushit, verës apo prodhimeve tjera i cili kërkon të fillojë me këtë 
veprimtari, duhet të aplikojë paraprakisht për t'u regjistruar në regjistër. 
Aplikacioni duhet të bëhet sipas mënyrës dhe afatit të përcaktuar dhe t'i 
bashkangjitet dokumentacioni i kërkuar sipas aktit nënligjor të nxjerrur nga 
Ministria.  

 
Regjistri i vreshtave 

Neni 7 
 
7.1. Për hartimin e regjistrit të vreshtave, Ministria përveç regjistrit qëndror 

shfrytëzon edhe burime tjera të të dhënave, të cilat ofrojnë shënime mbi vreshtat 
ekzistuese dhe ato të mundshme. Regjistri i vreshtave mbahet së bashku me 
regjistrin kadastral.  

7.2. Vetëm sipërfaqet e përshtatshme për kutivimin e vreshtave mund të regjistrohen 
si vreshta të mundshme. Sipërfaqe e përshtatshme vreshtare është një sipërfaqe e 
tokës në të cilën rrushi i kultivuar për qëllim të prodhimit të verës do të rezultojë 
në rendimente optimale cilësore dhe sasiore dhe do të jetë më fitimprurëse se sa 
kultivimi i çfarëdo kulture tjetër bujqësore.  

7.3. Për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të vreshtave, Ministria do të shfrytëzojë të 
dhënat në vijim:  
a) për prodhuesit: nga regjistri qendror i kultivuesve të rrushit dhe verës dhe 

atë: për persona fizik emri, mbiemri, selia dhe numri personal nga regjistri 
qendror i qytetarëve ndësa për persona juridik emri, adresa, shifra e 
veprimtarisë dhe shënime tjera nga regjistri i zyrës për regjistrimin e 
bizneseve. Gjithashtu është e lejueshme të konsultohet regjistri i njësive 
territoriale dhe të dhënat e numrit të shtëpive në mënyrë që të mirren 
shënimet e nevojshme.  

b) për pozitën e vreshtave shënimet mbi regjistrin kadastral, planet topografike, 
hartat dhe baza e të dhënave e cila merret nga komunat.  

7.4. Mbajtësit apo pronarët e të dhënave duhet të sigurojnë shënime për Ministrinë 
pa kompenzim, pëveç në rastet e shpenzimeve direkte për kopje shtesë.  
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Rrushi 
Neni 8 

 
8.1. Rrushi për prodhimin e verës mund të kultivohet vetëm në vendet e regjistruara të 

vreshtarisë, duke shfrytëzuar vetëm varietetet e rekomanduara dhe të autorizuara të 
rrushit siç është përcaktuar për njësinë territoriale përkatëse vreshtare.  

8.2. Rrushi për qëllim të prodhimit të verës duhet të kultivohet me teknologji 
përkatëse për kategorinë cilësore të përcaktuar të verës.  

8.3. Në prodhimin e rrushit dhe verës, përpunimi i rrushit, lëngu i rrushit, mushtit 
dhe verës duhet të ruaj dhe zhvillojë të gjitha karakteristikat natyrale cilësore të 
rrushit, duke rezultuar në verën e përshtatshme për konsumim.  

8.4. Ndalohet prodhimi i verës nga rrushi, lëngu i rrushit apo mushti i importuar. Kjo 
dispozitë nuk aplikohet për rrushin e prodhuar nga kultivuesit e rrushit në 
ngastrat të cilat i posedojnë dhe që janë në rajone kufitare me Kosovën, duke 
siguruar që ata e transferojnë në Kosovë në pajtueshmëri me këtë Ligj dhe me 
aktet nënligjore të nxjerrura sipas tij.  

8.5. Vjelja e rrushit me qëllim të prodhimit të verës me cilësi të lartë duhet të 
regjistrohet paraprakisht në institucionin e autorizuar nga Ministria. Para vjeljes 
institucioni i autorizuar kontrollon sasinë dhe cilësinë e rrushit me qëllim të 
prodhimit të verës së cilësisë së lartë.  

8.6. Përjashtimisht lejohet importimi i mushtit të koncentruar të rrushit, i destinuar 
vetëm për fisnikërimin e verës cilësore sipas kushteve dhe procedurave të 
përcaktuara me akt të veçantë nënligjor.  

 
Klasifikimi i varieteteve të hardhisë 

Neni 9 
 
9.1. Të gjitha llojet e klasifikuara duhet t’i takojnë llojeve Vitis vinifera apo që vijnë 

nga kryqëzimi i këtyre llojeve apo llojeve tjera genus vitis. Klasifikimi i 
varieteteve të hardhisë për prodhimin e verës rregullohet me Udhëzim 
Administrativ i cili implementon këtë ligj.  

9.2. Vetëm ato varietete të hardhisë, të cilat paraqiten në klasifikim mund të 
mbjellen, rimbjellen apo shartohen brenda territorit të Kosovës për qëllim të 
prodhimit të verës.  

9.3. Zonat e mbjellura me varietet të hardhive me qëllim të prodhimit të verës dhe që 
nuk janë të përfshira në klasifikim do të shkulen me përjashtim të rasteve ku 
prodhimi ka për qëllim ekskluzivisht konsumimin nga familjet prodhuese të 
verës.  

9.4. Kur varietetet shlyhen nga klasifikimi shkulja do të bëhet brenda 15 viteve nga 
dita e shlyrjes së tyre.  

 
Vera 

Neni 10 
 
10.1. Pavarësisht nga dispozitat e kapitullit VII prodhimi i rrushit, verës dhe 

prodhimet tjera të rrushit apo verës duhet të realizohet duke shfrytëzuar vetëm 
proceset e përcaktuara teknologjike dhe substancat enologike të lejuara.  
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10.2. Përmirësimi i mushtit, verës, ëmbëlsimi i verës, lëngut të rrushit apo mushtit nuk 
është e lejuar përderisa institucioni i autorizuar të mos ketë dhënë lejen e 
kërkuar për sheqerosjen e bërsisë apo mushtit. Institucioni i autorizuar mund të 
lëshojë lejen nëse koha në vitin përkatës është në mënyrë ekstreme e 
pafavorshme për rritjen dhe zhvillimin e hardhisë, duke pasur parasysh njësitë 
territoriale të vreshtarisë dhe cilësinë e paraparë të verës si dhe llojin e rrushit. 
Ndalohet lëshimi i lejes për ëmbëlsim nëse lëngu i rrushit dhe mushti janë 
dedikuar për prodhim të verës së cilësisë së lartë.  

10.3. Leja e referuar në paragrafin e lartëpërmendur aplikohet për të gjithë prodhuesit 
e rrushit dhe verës të llojit përkatës në njësinë përkatëse territoriale të 
vreshtarisë, lëshohet në procedurës zyrtare dhe një kopje i dërgohet inspeksionit 
përkatës. 

 
Përzierja e rrushit, lëngut të rrushit, mushtit dhe verës 

Neni 11 
 
11.1. Përzierja e rrushit, lëngut të rrushit, mushtit apo verës së cilësisë dhe kategorisë 

së veçantë për vitet dhe ngjyrën e ndryshme të rrushit është e lejuar brenda 
kufinjve të caktuar me këtë Ligj dhe aktet nënligjore të bazuara në të.  

11.2. Ndalohet përzierja e verës Kosovare dhe atyre të huaja.  
 

KAPITULLI III 
PRODHIMI I VERËRAVE CILËSORE 

 
Neni 12 

 
Dispozitat e këtij Ligji dhe akteve nënligjore me të cilat zbatohet ky ligj, që kanë të 
bëjnë me prodhimin e verërave cilësore duhet të bazohen në faktorët në vijim: 

a) Kufizimi i zonës prodhuese (rajonit të specifikuar);  
b) Klasifikimi i varieteteve të hardhisë të përshtatshme për verëra cilësore;  
c) Përshtatja e kultivimit dhe metodave të prodhimit të verës;  
d) Përcaktimi i fortësisë minimale natyrale alkoolike;  
e) Përcaktimi i rendimentit maksimal për hektar;  
f) Analizimi dhe vlerësimi i karakteristikave organoleptike.  

 
Rajoni i specifikuar 

Neni 13 
 
13.1. “Rajoni i specifikuar” do të thotë territor për prodhimin e verës apo kombinim i 

territoreve për prodhim të verës me karakteristika të veçanta cilësore, emri i të 
cilës përdoret për të përcaktuar cilësinë e verës.  

13.2. Çdo rajon i specifikuar duhet të kufizohet saktësisht, sa të jetë e mundur në bazë 
të vreshtave të caktuara apo ngastrave. Kufizimi i tillë duhet të ketë parasysh 
faktorët të cilët ndikojnë në cilësinë e verës së prodhuar në ato rajone, siç janë 
tipi i tokës, klima dhe gjendja e vreshtave të caktuara apo ngastrave.  

13.3. Emri gjeografik, që përcakton një rajon të specifikuar, duhet të jetë mjaft preciz 
dhe ngusht i lidhur me zonën e prodhimit.  
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13.4. Rajonet e specifikuara në Kosovë do të përcaktohen me akt nënligjor i cili 
nxirret sipas këtij Ligji.  

 
Rendimenti 

Neni 14 
 

14.1. Rendimentet maksimale për hektarë për verën cilësore dhe kategoritë tjera me 
prejardhje nga Kosova do të përcaktohen me akt nënligjor.  

14.2. Shfrytëzimi i prejardhjes gjeografike është i ndaluar për tërë vjeljen, nëse 
rendimentet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, tejkalohen.  

 
Testimi i verës 

Neni 15 
 
15.1. Për verërat cilësore prodhuesit janë të obliguar të kryejnë testet analitike dhe 

organoleptike në institucionin e autorizuar nga Ministria. Marrja e mostrave për 
test bëhet nga inspektoret përkatës.  

15.2. Testi organoleptik ka të bëjë me ngjyrën, kthjelltësinë, erën dhe shijen.  
15.3. Testi analitik mundëson përcaktimin e faktorëve që kanë të bëjnë me reagimin e 

verës gjatë testit mikrobiologjik dhe analizave fizike dhe kimike.  
15.4. Kufijtë e epërm dhe të poshtëm për këta faktorë përcaktohen me akt nënligjor.  
 

KAPITULLI IV 
NJESITË TERRITORIALE TË VRESHTARISË 

 
Ndarjet e njësive territoriale 

Neni 16 
 
16.1. Duke e marrur parasysh rrethanat ekologjike si relievin, klimën, tokën, faktorët 

agrobiologjik dhe shkencorë, komponentet parimore organoleptike të verërave 
dhe aspektet historike tradicionale të vreshtarise, territori vreshtar i Kosovës do 
të ndahet në njësitë territoriale si në vijim: rajonet, nënrajonet, zonat dhe 
lokalitetet vreshtare.  

16.2. Nënrajoni i vreshtarisë është territori themelor i përcaktuar gjeografikisht, me 
kushte të ngjajshme klimatike dhe tokësore, varietete të caktuara të kultivimit të 
hardhive dhe faktorë tjerë të ngjashëm agrobiologjik të cilët së bashku 
mundësojnë prodhimin e rrushit dhe verërave të cilat përmbajnë komponente 
organoleptike që janë karakteristike për nënrajonin e vreshtarisë.  

16.3. Njësitë territoriale të vreshtarisë më të vogla se nënrajonet e vreshtarisë janë 
zonat e vreshtarisë, dhe lokalitetet e vreshtarisë. Këto janë pjesë të përcaktuara 
gjeografikisht me kushte të ngjashme klimatike, tokësore, të lartësisë, dhe 
faktoreve tjerë të mjedisit ku kultivohen varietetet specifike të hardhive të cilat 
së bashku mundësojnë prodhimin e rrushit dhe verës të ndryshme për nga cilësia 
dhe komponentet organoleptike nga rrushi dhe vera e prodhuar në njësitë tjera të 
vreshtarisë të rajonit të njejtë vreshtar. Nënrajonet, zonat dhe lokalitetet 
vreshtare do të caktohen me Akt nënligjor.  
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Përzgjedhja e hardhive 
Neni 17 

 
Në zona të caktuara të vreshtarisë lejohet mbjellja e hardhisë së rrushit dhe prodhimi i 
verës vetëm nga varietet e përcaktuara. 
 

KAPITULLI V 
KLASIFIKIMI DHE VLERËSIMI 

 
Kategoritë e verërave 

Neni 18 
 
18.1. Sipas këtij ligji verërat janë:  

a) Vera e qetë,  
b) vera shkumbore,  
c) vera shkumbore e gazuar,  
d) vera gjysmë shkumbore,  
e) vera gjysmë shkumbore e gazuar  
f) verërat aromatike,  
g) verërat liker,  
h) verërat tjera të veçanta.  

18.2. Sipas ngjyrës verërat klasifikohen në verëra të bardha, roze dhe të kuqe.  
18.3. Sipas përmbajtjes së sheqerit verërat klasifikohen në:  

a) verërat e qeta: të thata, gjysmë të thata, gjysmë të ëmbla dhe ëmbla;  
b) shkumbore, shkumbore e gazuar, gjysmë shkumbore dhe gjysmë e 

shkumbore e gazuar kalsifikohen si: shumë të thata, të thata, gjysmë të thata, 
gjysmë të ëmbla dhe të ëmbla.  

18.4. Kriteret për ndarjen e verërave sipas përmbajtjes së sheqerit:  
a) e thatë: vera që përmban më së shumti 4 gram/litër sheqer reduktues të 

pafermentuar,  
b) gjysëm e thatë: vera që përmban më tepër se 4 gram/litër por që nuk 

tejkalon 12 gram/litër sheqer redukues të pa fermentuar,  
c) gjysëm e ëmbël: vera që përmban më tepër se 12 por që nuk tejkalon 45 

gram/litër sheqer redukues të pa fermentuar,  
d) e ëmbël: vera që përmban sheqer redukues të pafermentuar më së paku 45 

gram/litër.  
18.5. Duke i pasur parasysh dispozitat e Kapitullit III, klasifikimi i verës në klasë 

cilësore varet nga cilësia e arritur e rrushit, rendimentit për hektar, që nuk duhet 
të tejkalojë kufijtë e përcaktuar paraprakisht, përmbajtjen e sheqerit, përmbajtjen 
natyrale alkoolike dhe përbërësit tjerë si dhe komponentat organoleptike të 
verës, ndahen si në vijim:  
a) Verëra tryeze: 

• verë tryeze,  
• verëra tryeze me prejardhje gjeografike.  

b) verërat cilësore me prejardhje gjeografike të çertifikuara dhe të mbrojtura 
• verë cilësore,  
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• verë kulminante, e cila është klasifikuar sipas pjekurisë së rrushit dhe 
metodës së vjeljes apo vjetërsisë së verës.  

c) Verërat shkumbore: 
• verërat shkumbore të tryezës,  
• verërat rajonale shkumbore,  
• verërat cilësore shkumbore.  

d) Verërat gjysmë shkumbore: 
• Verërat gjysmë shkumbore të tryezës,  
• Verërat cilësore gjysmë shkumbore  

 
Vlerësimi i verës cilësore 

Neni 19 
 
19.1. Duke i pasur parasysh dispozitat e kapitullit III, vera cilësore dhe mushti i 

përshtatshëm për verëra cilësore, të destinuara për treg duhet të vlerësohen duke 
zbatuar procedurën e përcaktuar, para se të plasohen në treg. Vera cilësore e 
destinuar për treg nuk duhet të ndryshohet pasi të jetë vlerësuar zyrtarisht. Nëse 
vera cilësore ka ndryshuar për çfarëdo arsye pas vlerësimit, duhet të bëhet 
vlerësim i ri para se të plasohet në treg.  

19.2. Verërat e importuara duhet ti nënshtrohen vlerësimit.  
19.3. Verërat e importuara vlerësohen për të përcaktuar pajtueshmërinë me 

dokumentet përcjellëse dhe certifikatën e lëshuar nga vendi i eksportuesit dhe 
përshtatshmërinë e tyre për plasim në tregun e Kosovës.  

19.4. Ankesa në vlerësim mund të paraqitet brenda tetë ditëve nga dita e marrjes së 
vlerësimit, në Ministri. Rezultatet e vlerësimit të dytë janë përfundimtare dhe 
vendime administrative.  

 
Etiketa e kontrollimit 

Neni 20 
 
20.1. Etiketa e verës cilësore që vëhet në treg duhet të përmbajë edhe etiketën e 

veçantë për kontrollë të cilësisë.  
20.2. Institucioni i autorizuar lëshon etiketën e kontrollit të cilësisë për sasinë e verës të 

cilën e ka dorëzuar prodhuesi për vlerësim dhe e cila është vlerësuar pozitivisht.  
20.3. Institucioni i autorizuar mban shënimet e përcaktuara për etiketën e kontrollit të 

lëshuar.  
 

Komisioni shijues (degustues)-testues 
Neni 21 

 
21.1. Vlerësimi organoleptik i cilësisë së verës realizohet nga komisioni prej më së 

paku pesë anëtarësh, që përfaqësojnë kultivuesit e rrushit, prodhuesit e verës, 
konsumatorët dhe ekspertët nga lëmi i vreshtarisë dhe prodhimi i verës.  

21.2. Në rast të kërkesës për vlerësim tjetër plotësues, anëtarët e komisionit të parë 
nuk mund të marrin pjesë në vlerësimin e dytë. Vlerësimi i dytë bëhet nga një 
komision prej nëntë anëtarëve.  
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21.3. Shijuesit për vlerësim organoleptik të verës dhe mushtit emërohen nga Ministri.  
21.4. Para emërimit, shijuesi duhet të kontrollohet për aftësitë e tij të shijimit, dhe të 

njoh enologjinë dhe rregullat mbi vreshtarinë dhe prodhimin e verës.  
21.5. Nëse shijuesi është prodhues apo punëtor i një subjekti që prodhon verë apo 

musht, vlerësimi i tij nuk merret parasysh kur vera apo mushti i vlerësuar janë 
prodhime të tija vetanake apo janë të prodhuara nga subjekti në të cilën ai 
punon.  

 
KAPITULLI VI 

ETIKETIMI 
 

Neni 22 
 
22.1. Etiketimi do të thotë të gjitha përshkrimet dhe referencat tjera, simbolet, 

ilustrimet apo shenjat të cilat shërbejnë për të dalluar prodhimin që paraqitet në 
paketim, duke përfshirë mbylljen, apo shenjat në paketim.  

22.2. Të dhënat obligative të etiketës, përveç numrit të kontigjentit, duhet të shenohen 
në fushën e njejtë vizuale në paketim dhe të jenë të lexueshme, me shkronja të 
pashlyeshme, të mëdhaja që dallohen nga të tjerat.  

22.3. Para plasimit të prodhimit në treg të gjitha paketimet duhet të jenë të etiketuara. 
Etiketimi duhet të jetë në pajtim me dispozitat e këtij ligji apo akt nënligjor që 
nxirret sipas këtij ligji.  

 
Neni 23 

 
23.1. Të dhënat e paraqitura në etiketë duhet të jenë të sakta dhe të mos e çorientojnë 

konsumatorin.  
23.2. Këto të dhëna duhet të pasqyrojnë karakteristikat e verës dhe prodhimeve tjera 

si: përbërjen, përmbajtjen alkoolike, ngjyrën, cilësinë, llojin e rrushit dhe vitin e 
vjeljes, të dhënat e personave të cilët kanë qenë të përfshirë në prodhim apo 
qarkullim e në veçanti të dhënat për mbushësin e shisheve.  

 
Të dhënat e obligueshme 

Neni 24 
 
Të dhënat e obligueshme për verën e tryezës, verën e tryezës me karakteristika 
gjeografike dhe verërat cilësore janë: 

a) emri tregtar;  
b) prejardhja gjeografike  
c) vëllimi;  
d) fortësia aktuale alkoolike në njësi vëllimore;  
e) tipi i verës;  
f) emri i personit dhe adresa e mbushësit të shisheve e për paketimet me vëllim 

prej më së shumti 60 litra, distributori.  
g) numri i vlerësimit vetëm për verëra cilësore.  
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Të dhënat jo obligative 
Neni 25 

 
25.1. Të dhënat joobligative për verën e tryezës, verën për tryeza me karakteristika 

gjeografike dhe verërat cilësore janë:  
a) emri dhe adresa e personave të cilët kanë marrur pjesë në marketing;  
b) lloji i prodhimit;  
c) ngjyra përkatëse.  

25.2. Të dhënat joobligative për verërat për tryeza me karakteristika gjeografike dhe 
verërat cilësore janë:  
a) viti i vjeljes;  
b) emri i një apo më shumë varieteteve;  
c) shpërblimi apo medaljet e fituara në gara;  
d) të dhënat për lëndën e parë, mjetet apo metodat e shfrytëzuara për 

prodhimin e produktit;  
e) të dhënat tjera tradicionale;  
f) të dhënat se vera është mbushur në pronë.  

25.3. Të dhënat joobligative për verërat cilësore:  
a) Të dhënat për zonën gjeografike më të vogël apo më të madhe se sa rajoni i 

specifikuar;  
b) Të dhënat që mbushja është bërë në rajon të specifikuar.  

25.4. Etiketimi mund të plotësohet me karakteristika tjera, duke siguruar që janë të 
sakta dhe nuk çorientojnë konsumatorin.  

 
Gjuhët 
Neni 26 

 
26.1. Të dhënat në etiketë duhet të paraqitet në gjuhën në të cilën konsumatori e 

kupton lehtë.  
26.2. Pavarësisht nga pika 1 e këtij neni karakteristikat gjeografike dhe nocionet 

tradicionale mund të paraqiten vetëm në gjuhët zyrtare në Kosovë, në përputhje 
me ligjin në fuqi.  

 
Emri i produktit 

Neni 27 
 
27.1. Emri i produktit në etiketë nuk duhet të përmbajë asnjë fjalë, pjesë të fjalës, shenjë 

apo ilustrim që mund të shkaktojë konfuzion apo çorientojë konsumatorin.  
27.2. Etiketa nuk mund të ketë emrin e produktit i cili përmban fjalë, pjesë të fjalëve, 

shenja apo ilustrime, me informata të pavërteta veçanërisht në lidhje me prejardhjen 
gjeografike, llojin e verës, vitin e vjeljes apo referencën për cilësi kulminante.  

 
Përmbajtja alkoolike 

Neni 28 
 
28.1. Fortësia aktuale alkoolike në njësi vëllimore duhet të shënohet në njësi apo 

gjysmë njësi përqindjeje. Fortësia e paraqitur nuk mund të dallon për më shumë 
se 0,5 % vol. nga ajo e paraqitur në analizë.  



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1424 

28.2. Shifra duhet të jetë “% vol.” dhe mund të paraprihet nga “fortësia aktuale 
alkoolike”, “alkooli aktual” apo “alk.”.  

28.3. Fortësia aktuale alkoolike shënohet në etiketë me shifra prej më së paku 5 mm të 
larta nëse vëllimi formal është mbi 100 cl, më së paku 3 mm të larta nëse vëllimi 
është barazi apo më pak se 100 cl por më e madhe se 20 cl dhe 2 mm lartësi nëse 
vëllimi është 1deri 20 cl.  

 
Mbushësi, paketuesi 

Neni 29 
 
29.1. Shënimi për mbushësin duhet të plotësohet me fjalët “mbushësi” apo “ e 

mbushi”. Në rast të mbushjes kontraktuese, shënimi për mbushësin duhet të 
plotësohet me fjalët “mbushësi” apo kur mbushja bëhet në emër të palës së tretë 
duhet të plotësohet me fjalët “e mbushur për … nga …”.  

29.2. Për paketimet e ndryshme nga shishet, fjalët “paketuesi” dhe “e paketoi” 
zëvendësojnë fjalët “mbushësi” dhe “e mbushi”.  

29.3. Vera dhe prodhimet tjera që u referohet ky ligj dhe Udhëzimet Administrative 
që nxirren sipas tij nuk duhet mbyllur me mbyllës plumbi me bazë plumbi apo 
materialet tjera që janë të dëmshme për shëndetin e njeriut.  

 
Treguesit e aktiviteteve 

Neni 30 
 
30.1. Shënimet për mbushësin, distributorin apo personin e përfshirë në marketing 

duhet të shoqërohet nga një e dhënë që tregon mbi aktivitetin e tij duke 
shfrytëzuar shprehjet si “kultivues i rrushit”, “e vjelur nga”, “tregtari”, 
“shpërndan” apo shprehje të ngjashme.  

30.2. Këto veçori joobligative mund të shfrytëzohen vetëm me marrëveshjen e 
personit të interesuar.  

30.3. Kriteret për vënien e shenimeve në etiketë për vitin e vjeljes, varietetet e hardhive, 
medaljet e fituara dhe emrat tradicional, do të rregullohen me akt nënligjor. 

 
Prejardhja gjeografike 

Neni 31 
 
31.1. Prejardhja gjeografike mund të vendoset vetëm në verërat e kategorive të 

caktuara të prodhuara në territorin e rajonit të caktuar vreshtar dhe posedojnë 
karakteristika specifike të asaj njësie territoriale të vreshtarisë,  

31.2. Vetëm emrat e përcaktuar të njësisë teritoriale të vreshtarisë mund të përdoren 
për emërtimin e prejardhjes gjeografike të verërave.  

31.3. Emri i rajonit të vreshtarisë është përdorur për emërimin e verës rajonale; emri i 
zonës së vreshtarisë apo njësive më të vogla vreshtare është përdorur për 
përcaktimin e verërave cilësore.  

31.4. Emërimi i verës me cilësi të caktuar me emrin e njësisë teritoriale të vreshtarisë 
parandalon përdorimin e emrit të njejtë për përcaktimin e verërave me klasë të 
cilësisë tjetër.  
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31.5. Përcaktimi i prejardhjes gjeografike duhet të jetë komponenta më e rëndësishme 
e etiketës.  

31.6. Nëse emri i biznesit të ndonjë ndërrmarrjeje të përfshirë në marketingun e 
verërave, përmban referenca gjeografike, atëherë ky emër duhet të vendoset në 
etiketë vetëm në shkronja më pak të dukshme dhe në atë mënyrë që të mos ketë 
lajthitje sa i përket prejardhjes gjeografike të verës.  

31.7. Nëse shenja tregtare e verës aludon në term gjeografik të qartë apo të 
nënkuptueshëm atëherë ajo shenjë mund të përdoret vetëm nëse vera është 
prodhuar në territor të referuar në mënyrë të qartë apo të nënkuptueshem nga 
shenja tregtare.  

31.8. Në rast të emrave të njejtë gjeografik, të dy territoreve gjeografike duhet të 
definohen në mënyrë mjaft të saktë, që të pamundësohet lajthitja sa i përket 
prejardhjes gjeografike.  

 
KAPITULLI VII 

PRAKTIKAT DHE PROCESET ENOLOGJIKE 
 

Neni 32 
 
32.1. Praktikat dhe proceset onelogjike nga ky Ligj dhe akteve nënligjore përdoren 

për qëllime të sigurimit të procesit përkatës të prodhimit të verës, ruajtjës dhe 
ngritjës së cilësisë së prodhimeve. 

32.2. Vetëm rrushi i cili i takon varieteteve të caktuara me akt nënligjor, mund të 
përdoret për prodhimin e verës për tryeza, verës rajonale, verës cilësore dhe 
prodhimeve tjera..  

32.3. Vera e bardhë nuk duhet të përzihet me verën e kuqe.  
32.4. Lënda e parë për prodhimin e verës që nuk ka prejardhje nga Kosova nuk mund 

ti nënshtrohen procesit të fermentimit brenda teritorit të Kosovës apo ti shtohen 
verës së Kosovës përveç rasteve të lejuara me këtë ligj dhe në rastet kur përdoret 
si shtojcë me lëndën e parë nga Kosova për prodhimin e verës. Përzierja e verës 
kosovare me verën e cila nuk ka prejardhje nga Kosova është e ndaluar në 
teritorin e Kosovës.  

32.5. Vera dhe prodhimet tjera të verës të prodhuara në Kosovë apo të importuara, të 
cilat nuk u janë nënshtruar praktikave enologjike të autorizuara, që nuk janë të 
njohura apo kanë cilësi të dobët dhe nuk janë në pajtueshmëri me këtë ligj apo 
akte nënligjore nuk mund të ofrohen apo ekspozohen për konsumim të 
drejtëpërdrejtë nga konsumatorët.  

 
Përmbajta e Dioksid Sulfurit 

Neni 33 
 
33.1. Përmbajtja e përgjithshme e Dioksid Sulfurit të verës për tryeza, verës rajonale 

dhe verës cilësore, në plasimin e tyre në treg për konsumim, nuk mund të kalon 
më shumë se 160 mg/lit. për verën e kuqe dhe 210 mg/lit. për verën e bardhë dhe 
roze.  

33.2. Pavarësisht nga paragrafi 1, maksimumi i përmbajtjës së Dioksid Sulfurit nuk 
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mund të kalon më shumë së 210 mg/lit. për verën e kuqe dhe jo më shumë se 
260 mg/lit. për verën e bardhë dhe roze, sa i përket verërave me përmbajtje të 
tepërt të sheqerit, të shprehur si sheqer redukues, jo më pak se 5 gram / litër.  

33.3. Për verërat kulminante me përmbajtje të tepërt të sheqerit si dhe prodhimeve 
tjera, limitet përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Përmbajtja e acideve avulluese 

Neni 34 
 
34.1. Përmbajtja maksimale e acideve avulluese nuk mund të kalon më shumë se 18 

ml/ ekuivalent për një litër për mushtin e rrushit në fermentim, 18 ml/ekuivalent 
për litër për verën e bardhë dhe roze, 20 ml/ekuivalent për verën e kuqe.  

34.2. Për verërat e caktuara, posaçërisht verërat kulminante, të cilat janë pjekur 
maturuar gjatë një periudhe së paku dy vjeçare, ose janë prodhuar sipas 
metodave speciale, si dhe verërat me fortësi alkoolike prej së paku 13 % vol., 
me përjashtim të atyre nga paragrafi 1, përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Kufinjtë e përforcimit 

Neni 35 
 
35.1. Kur kushtet klimatike e bejnë të nevojshme, institucioni i autorizuar nga 

Ministria mund të lejon rritjen e fortësisë natyrore alkoolike të rrushit të freskët, 
mushtit të rrushit në fermentim dhe verës së re në fermentim e sipër. 

35.2. Rritja e fortësisë natyrore alkoolike në njësi vëllimore mund të mos lejohet për 
prodhimet e specifikuara në paragrafin 1 përveç nëse minimumi i fortësisë 
natyrore alkoolike është nën 7,5 % vol.  

35.3. Rritja e fortësisë natyrore alkoolike nuk mund të tejkalon 2 % vol.  
35.4. Rritja e fortësisë natyrore alkoolike e shprehur në njësi vëllimore mund të ketë 

efekt vetëm sa i përket rrushit të freskët, mushtit të rrushit në fermentim dhe 
verës së re e cila ende gjindet në proces të fermentimit, me ëmbëlsimin, mushtit 
të koncentruar të rrushit apo mushtit të rrushit të rafinuar dhe koncentruar, ose 
pjesërisht të koncentruar.  

35.5. Në asnjë rast, proceset e lartëpërmendura nuk duhet të ndikojnë në rritjen e 
fortësisë të përgjithshme alkoolike më shumë se 13.5% vol.  

 
Rritja apo zvoglimi i aciditetit 

Neni 36 
 
36.1. Rrushi i freskët, mushti i rrushit, mushti i rrushit në fermentim dhe vera mund 

t’iu nënshtrohen acidimit dhe deacidimit.  
36.2. Acidimi i prodhimeve të tilla, të ndryshme nga vera, mund të kryhet vetëm deri 

në shkallën prej 1,5 gr/lit. shprehur si acid tartaric, apo 20 ml/ekuivalent për 
litër. Acidimi i verës mund të kryhet vetëm deri në shkallën prej 2,5 gr/lit. 
shprehur si acid tartaric, apo 33 ml/ekuivalent për litër.  

36.3. Deacidimi i verës mund të kryhet vetëm deri në shkallën prej 1,0 gr/lit shprehur 
si acid tartaric apo 13,3 ml/ ekuivalent për litër.  
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36.4. Mushti i rrushit i destinuar për koncentrim, mund pjesërisht të deacidohet.  
36.5. Acidimi dhe deacidimi i verës mund të kryhet vetëm nga subjektet të cilat 

prodhojnë verë dhe ku është vjelur rrushi i cili përdoret për prodhimin e verës në 
fjalë;  

 
Kushtet tjera 

Neni 37 
 
37.1. Pasurimi, acidimi, deacidimi dhe ëmbëlsimi duhet të lajmërohen në Ministri. 

Kjo vlenë edhe për sasitë e përdorura të: saharozës, mushtit të koncentruar të 
rrushit apo mushtit të rrushit të koncentruar dhe të rafinuar dhe kjo bëhet nga 
prodhuesit, mbushësit, përpunuesit, tregtarët me shumicë në të njejtën kohë dhe 
vend si për mushtin e rrushit dhe mushtin e rrushit në fermentim apo verëra.  

37.2. Pasurimi, acidimi, deacidimi dhe ëmbëlsimi duhet të regjistrohen dhe lëshohen 
dokumente përkatëse të cilat tregojnë se produktet i janë nënshtruar procesit dhe 
mund të vehen në qarkullim.  

37.3. Pasurimi dhe ëmbëlsimi, i zvogëluar si pasojë e kushteve të veçanta klimatike, 
mund të bëhen vetëm para datës 1 janar dhe vetëm për prodhimet e rrushit të 
vjelur para kësaj date.  

 
KAPITULLI VIII 

SHITJA 
 

Neni 38 
 
38.1. Ndalohet vënia në qarkullim dhe shitja e:  

a) Verës së prodhuar nga hibridet klasike dhe prodhimet tjera të cilat 
përmbajnë alkool nga rrushi i tillë,  

b) Verës së prishur apo të dëmtuar,  
c) Verës me cilësi zyrtarisht të pavlerësuar,  
d) Verës me karakteristika apo prejardhje gjeografike e cila nuk korrespondon 

me atë që është deklaruar dhe  
e) Verës e cila është përzierje e verërave Kosovare dhe të huaja.  

38.2. Prodhuesit e verës si dhe të tjerët të angazhuar në shitjen e verërave janë të 
obliguar të shënojnë në mënyrë të dukshme paketimet me verë të prishur si dhe 
mënjeherë të raportojnë sasinë e verës së tillë autoriteteve kompetente 
gjegjësisht inspektoreve përkatës.  

 
Mbushja dhe etiketimi 

Neni 39 
 
39.1. Verërat mund t’iu ofrohen konsumatorëve vetëm nëse janë legalisht të mbushura 

dhe të etiketuara. Verërat janë legalisht të mbushura dhe të etiketuara nëse janë 
të paketuara dhe të etiketuara në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj dhe akt 
nënligjor.  

39.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1, mund t’iu ofrohen konsumatorëve verërat:  
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a) nga prodhuesit e regjistruar të rrushit apo verërave, nëse ata ofrojnë verërat 
ose mushtin nga prodhimtaria e tyre në bodrumet e tyre ose afër tyre si dhe 
janë të licencuara nga institucioni i autorizuar për një aktivitet të tillë.  

39.3. Vera dhe prodhimet tjera të mbushura dhe etiketuara në mënyrë legale mund të 
tregtohet nga personat e autorizuar dhe ndërmarrësit e pavarur të regjistruar për 
këtë aktivitet, nëse plotësojnë kushtet e përcaktuara dhe kanë leje për kryerjen e 
aktivitetit të tillë. 

 
Dokumentet përcjellëse 

Neni 40 
 
40.1. Prodhimet nga ky ligj, mund të vehen në qarkullim brenda Kosovës si dhe të 

eksportohen vetëm nëse posedojnë dokument përcjellës të kontrollit zyrtar.  
40.2. Sasia e verës së mbushur dhe etiketuar në mënyrë legale e cila lejohet të 

transportohet pa dokument shoqërues nuk duhet të kalon mbi 20 litra, përveç në 
rastet e transportimit të verës vetanake të prodhuar nga bodrumet deri në 
vendbanimin e përhershëm të prodhuesit.  

40.3. Personat apo grupe njerëzish të cilët janë pronar të prodhimeve nga ky ligj për 
ushtrimin e tregtisë, posaqërisht prodhuesit, mbushësit dhe përpunuesit apo 
tregtarët janë të obliguar të mbajnë regjistrin e brendshëm dhe të jashtëm për 
këto prodhime.  

40.4. Regjistri duhet të pasqyrojë të dhënat e nevojshme lidhur me cilësinë, sasinë si 
dhe prejardhjen gjeografike të mushtit dhe verërave në bodrume. Gjithashtu, 
duhet të mbahen të dhënat lidhur me verën për qëllim të konzumit privat.  

40.5. Rregullat lidhur me dokumentet shoqëruese dhe regjistrat të brendshëm dhe të 
jashtëm pëcaktohen me akt nënligjor.  

 
Zonat përpunuese të verës cilësore 

Neni 41 
 
41.1. Vera cilësore mund të prodhohet vetëm me përpunimim e rrushit në musht të 

rrushit dhe me përpunimin e mushtit, duke fituar verën brenda rajonit përkatës 
ku rrushi është vjelur.  

41.2. Pavarësisht nga pargrafi 1, Ministria me kërkesën e prodhuesit të rrushit apo 
verës, mund të lëshon leje të veçantë, për sasinë e caktuar të verës, për 
prodhimin e verës cilësore në zonën e afërt me rajonin në të cilin rrushi është 
rritur nëse:  
a) objektivisht është e pamundur prodhimi apo paketimi i verës nëpër bodrume 

të verës brenda rajonit të caktuar në të cilin është rritur rrushi, apo,  
b) kultivuesi i rrushit kultivon rrushin ne dy apo më shumë rajone të caktuara.  

 
Afati kohor 

Neni 42 
 
Verërat cilësore mund të plasohen në treg pas 15 dhjetorit të vitit kur rrushi është 
vjelur. Verërat kulminante dhe të veçanta mund të plasohen në treg pas 31 janarit të 
vitit vijues. 
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Importi 
Neni 43 

 
43.1. Verërat dhe prodhimet e tjera, të importuara me qëllim shitjeje në Kosovë, sa i 

përket cilësisë dhe etiketimit duhet të përputhen më këtë ligj si dhe Aktet 
nënligjore të nxjerrura sipas tij dhe duhet të shoqërohen me çertifikatë të vendit 
eksportues përfshirë edhe vlerësimin analitik nga institucioni i autorizuar i 
vendit eksportues. Nëse ndonjë prodhim i posaqëm nuk trajtohet nga ligjet dhe 
aktet nënligjore të Kosovës, ai duhet të jetë në pajtim me rregulloret në fuqi të 
vendit eksportues.  

43.2. Vera e importuar me shumicë duhet të mbushet para se të tregtohet deri te 
konzumuesi përfundimtar.  

43.3. Çertifikata e vendit eksportues apo vlerësimi analitik i institucionit të autorizuar 
të vendit eksportues, duhet të përmbajë: emrin e vendit eksportues, përcaktimin 
eventual të prejardhjes gjeografike, shënimet lidhur me cilësinë, shënimet 
analitike dhe organoleptike.  

43.4. Çdo dërgesë e verërave të importuara përveç verës së mbushur në shishe deri në 
sasinë të cilën një individ mund të importoj pa doganë në pajtueshmëri më 
rregullat doganore, duhet të mostrohet zyrtarisht nga Inspektori përkatës i cili i 
dorëzon mostrat Institutit të autorizuar, përveç nëse vendoset ndryshe me anë të 
ndonjë marrëveshje ndërkombëtare. Instituti i autorizuar vlerëson verërat e 
importuara brenda katër ditëve pas pranimit të mostrave, përveç në raste kur 
ndryshe është përcaktuar me marrëveshje ndërkombëtare. 

43.5. Importuesi nuk duhet të fillon shitjen komerciale të verërave të importuara në 
vend para marrjes së vlerësimit.  

43.6. Nëse rezultatet e vlerësimit të verërave të kryera nga instituti i autorizuar nuk 
janë në përputhshmëri me cilësinë ose prejardhjen gjeogafike të shtypura në 
çertifikatë të vendit eksportues, importuesi mund të zgjedh të:  
a) Kthen verërat, ose  
b) Pajisë verën me çertifikatë të duhur dhe vlerësim analitik nga vendi 

eksportues, ose  
c) Përdor verërat për prodhimin e prodhimeve tjera duke siguruar përmbushjen 

e kushteve të kërkuara.  
43.7. Nëse gjatë vlerësimit verifikohet se cilësia e verës nuk përmbush kriteret e 

përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të Kosovës, importuesi mund të:  
a) Kthen verën, ose  
b) Përdorë verën për prodhimin e prodhimeve tjera duke siguruar përmbushjen 

e kushteve të kërkuara apo lejon që në mënyrë të sigurtë të asgjësohen. 
Vlerësimi i verës së importuar i nënshtrohet procedurave të përcaktuara me 
këtë ligj dhe aktet nënligjore në fuqi të nxjerrura sipas tij për verën e 
prodhuar në Kosovë.  

43.8. Rregullat për importin e verës do të përcaktohen me një akt nënligjor.  
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Eksporti 
Neni 44 

 
44.1. Verërat e dedikuara për eksport duhet të përbushin të gjitha kriteriumet e 

specifikuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura sipas tij, si dhe të gjitha 
kriteriumet e imponuara nga ligji i vendit importues.  

44.2. Çdo porosi e verës për eksport duhet të shoqërohet me çertifikatë me anë të së 
cilës institucioni i autorizuar konfirmon cilësinë dhe prejardhjen e dëshmuar 
gjeografike.  

44.3. Pavarësisht nga paragrafi i mëparshëm, sasitë e vogla të verës së njejtë deri në 
100 litra, ose të gjitha së bashku jo më shumë se 500 litra, me qëllim të 
prezentimit, mund te eksportohen pa u vlerësuar fare.  

44.4. Vera cilësore duhet të eksportohet legalisht e mbushur dhe e etiketuar.  
 

KAPITULLI IX 
INSPEKTIMI 

 
Inspektorët 

Neni 45 
 
45.1. Mbikëqyrja dhe implementimi i dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të 

nxjerrura sipas tij, do të kryhet nga shërbimi i inspekcionit përkatës i Ministrisë.  
45.2. Inspektori përkatës përveç kushteve të përcaktuara me ligjin mbi inspekcionin 

dhe këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura sipas këtij ligji duhet të ketë 
përgaditje përkatëse, përvojë pune dhe të jetë i trajnuar në lëmin e prodhimit të 
verërave.  

 
Autorizimet 

Neni 46 
 
46.1. Inspektorët janë të autorizuar të kontrollojnë:  

a) vreshtat;  
b) hapësirat për përpunim si bodrumet e verës apo stacionet mbushëse etj;  
c) depot të përdorura për magazinimin e rrushit, verës apo prodhimeve tjera;  
d) objektet ku rrushi, vera, mushti, prodhimet tjera dhe substancat enologjike të 

dedikuara për treg, prodhohen, përpunohen apo magazinohen;  
e) importimin, deponitë doganore në prezencë të doganierit;  
f) hapësirat, në të cilat shiten rrushi, vera mushti dhe prodhimet tjera dhe 

mjetet transportuese;  
g) pajisjet për prodhim, përpunim, ruajtje, mbushje dhe magazinim të rrushit, 

mushtit, verës dhe prodhimeve tjera;  
h) rrushin, verën dhe prodhimet tjera në hapësirat prodhuese, automjetet 

transportuese dhe vendet ku ato shiten;  
i) substancat enologjike;  
j) etiketat;  
k) dokumentet shoqëruese dhe të dhënat e bodrumit të verës;  



 
Ligji Nr. 02/L-8 për verërat 

 1431 

l) regjistrin e kultivuesëve të rrushit dhe verës si dhe regjistri i vreshtave;  
m) dokumentet tjera rreth rrushit, verës dhe prodhimeve tjera të mbajtura nga 

prodhuesit, përpunuesit, furnizuesit e ushqimeve dhe tregtarët.  
46.2. Inspektorët janë të autorizuar të marrin masat në vijim:  

a) urdhërojnë shkuljen e të gjitha cungjeve të hardhive në ngastën e mbjellur 
me varietete jo të përcaktuara;  

b) ndalojnë përkohësisht shitjen e verës dhe prodhimeve tjera deri sa të merret 
vlerësimi, nëse ka dyshime se vera apo prodhimet tjera nuk plotësojnë 
kriteriumet e përcaktuara;  

c) ndalojnë shitjen e verës dhe prodhimeve tjera të cilat nuk përmbushin 
kriteriumet e përcaktuara në këtë ligj, dhe aktet nënligjore të nxjerrura sipas 
tij apo sipas marrëveshjeve ndërkombëtare;  

d) konfiskojnë verën apo prodhimet tjera të prishura, të falsifikuara apo me të 
meta dhe urdhërojnë shkatërrimin e tyre;  

e) urdhërojnë riklasifikimin e verës në kategori me cilësi më të ultë, nëse vera 
nuk përmbush kriteriumet e përcaktuara nga ky ligj apo nëse vera është 
përzier në bodrume të verës në kundërshtim me dispozitat për mbrojtjen e 
prejardhjes gjeografike;  

f) ndalojnë shitjen e verës e cila është plasuar në treg e shoqëruar me 
dokumente të cilat nuk korrespondojnë me karakteristikat aktuale të verës;  

g) ndalojnë shitjen e verës dhe prodhimeve tjera të etiketuara në mënyrë të 
pautorizuar;  

h) caktojnë afat kohor për rithemelimin e statusit legal të verës dhe prodhimeve 
tjera;  

i) ndalojnë vazhdimin e aktivitetit të mëtutjeshëm, nëse hapësirat punuese ose 
pajisjet e prodhuesit, përpunuesit të rrushit dhe verës nuk i plotësojnë 
kushtet e përcaktuara dhe nëse tregtari, ambalazhuesi ose ruajtësi nuk 
punojnë në pajtueshmëri me kriteriumet e përcaktuara nga ky ligj dhe aktet 
nënligjore;  

j) ndalojnë importin dhe eksportin e verës ose prodhimeve që nuk janë në 
pajtueshmëri me kriteriumet e përcaktuara nga ky ligj dhe aktet nënligjore të 
nxjerrura sipas tij;  

k) propozojnë fillimin e procedurës kundërvajtëse për shkelje të ligjit;  
l) merr mostra në rast të dyshimit se vera, mushti apo prodhimet tjera nuk 

përmbushin kriteret sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerrura sipas 
tij, të cilat i dërgon për analiza në institucionin e autorizuar.  

46.3. Prodhuesit, përpunuesit, mbushësit paketuesit, tregtaret dhe hotelieret, sa i 
përket dispozitave të këtij ligji janë të obliguar të lehtësojnë punën e inspektorit 
dhe t’i sigurojnë të gjitha të dhënat dhe informatat e nevojshme sa i përket punës 
së tyre.  

 
Analizat e mostrave 

Neni 47 
 
47.1. Pronari i produkteve përkatësisht pajisjeve nga të cilët janë marrë mostrat duhet 

të siguron ambalazhin dhe të paguan çmimin e analizës nëse vërehet se 
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prodhimet apo pajisjet nga të cilat janë marrë mostrat nuk përmbushin 
kriteriumet e përcaktuara.  

47.2. Nëse rezultatet e analizës tregojnë se mostrat përmbushin kriteriumet e 
përcaktuara shpenzimet e analizave i paguan organi, inspektori i të cilit ka 
dërguar mostrat për analizë dhe vlerësim.  

 
KAPITULLI X 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Ndëshkimet 
Neni 48 

 
48.1. Personat fizikë dhe juridik do të dënohen për kundërvajtje me denim me gjobë 

në shumë prej 500 deri 30.000 Euro për shkeljen e dispozitave të këtij ligji ose 
akteve nënligjore të nxjerrura sipas tij për:  
a) prodhimin e rrushit ose verës, përpunimin e verës dhe prodhimeve tjera, 

ruajtjen apo mbushjen nga personat që nuk janë të regjistruar ose nuk 
ofrojnë të dhëna për regjistrim në mënyrë të përcaktuar dhe brenda afatit 
kohor të caktuar;  

b) prodhimin e verës ose prodhimeve tjera nëse nuk janë përmbushur të gjitha 
kushtet e përcaktuara;  

c) shitjen e verës të prodhuar nga rrushi i cili në kohën e vjeljes nuk ka arritur 
sasinë e kërkuar të sheqerit;  

d) përpunimin e rrushit më teknologji joadekuate;  
e) prodhimi i verës nga rrushi, lëngu apo mushti i importuar në kundërshtim 

me legjislacionin në fuqi;  
f) prodhimi i rrushit, verës apo prodhimeve tjera duke përdorur metoda apo 

substanca enologjike ilegale;  
g) përzierja e rrushit, lëngut, mushtit ose verës në mënyrë ilegale;  
h) kultivimi i vreshtave të cilat nuk janë klasifikuar në zonën e posaçme për 

vreshtari;  
i) marketingu ose shitja e verës me cilësi të pavlerësuar;  
j) etiketimi apo shitja e verës ose prodhimeve tjera në kundershtim me këtë 

ligj dhe aktet nënligjore;  
k) marketingu apo shitja e verës dhe prodhimeve tjera të ndaluara të tregtohen;  
l) mos magazinimin e verës së prishur në kontejner të ndarë, të shënuar në 

mënyrë që të dallohet ose mos raportimi inspektorit përkatës;  
m) shitjen, transportimin ose magazinimin e verës në mënyrë e cila nuk ruan 

karakteristikat fiziko-kimike dhe organileptike të verës;  
n) transportimin i më shumë se 20 litrave verë ilegalisht të mbushur dhe 

etiketuar ose të pashoqëruar nga dokumentet e përcaktuara;  
o) dërgimi apo pranimi i verës pa dokumente të kërkuara;  
p) mosmbajtjen e të dhënave të përcaktuara të bodrumeve të verës;  
q) marketingun apo shitja e verës para afatit kohor të përcaktuar;  
r) shitjen e verës së importuar e cila nuk është vlerësuar ashtu siç është kërkuar 

nga ky ligj dhe Akteve nënligjore të nxjerrura sipas tij;  
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s) mosrespektimin e urdhërave dhe vendimeve të inspektorit; dhe  
t) pengimin e inspektorit në marrjen e mostrave dhe kryrjen e kontrollit.  

48.2. Personi përgjegjës i personit juridik do të gjobitën prej 500 deri 2.000 Euro për 
kundërvajtjet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 49 

 
Mjetet financiare nga dënimet me gjoba derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës. 
 

KAPITULLI XI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE 

 
Dispozitat kalimtare 

Neni 50 
 
50.1. Prodhuesit e rrushit, verës apo prodhimeve tjera duhet të regjistrohen jo më vonë 

se 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
50.2. Regjistri i vreshtave ekzistuese dhe vreshtave të mundshme duhet te kryhet jo 

më vonë së 1 vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
50.3. Vera e prodhuar nga rrushi i rritur në vreshtat të cilat kanë ekzistuar në kohën 

kur ky ligj hyn në fuqi në pozicionet e paklasifikuara të vreshtarisë ose njësive të 
posaçme vreshtare, mund të shitet deri në përfundim të pjellorisë së vreshtave, 
por jo më shumë se 5 vite pasi ky ligj të hyj në fuqi dhe vera e tillë pavarësisht 
nga cilësia dedikohet vetëm si verë pa karakteristika gjeografike dhe pas 
skadimit të afatit kohor, do të ndalohet tregtimi i verës së tillë.  

 
Neni 51 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji do të shfuqizohen dispozitat e ligjeve të cilat janë në 
kundërshtim me këtë. 
 

Hyrja në fuqi 
Neni 52 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Ligji Nr. 02/L-8 
23 shkurt 2005 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 9 / 01 SHKURT 2007 
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LIGJI Nr. 04/-L-019 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-8 PËR VERËRAT 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 02/L-8 
PËR VERËRAT 

 
Neni 1 

 
Neni 1 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Me këtë ligj rregullohet prodhimi, qarkullimi, përpunimi i rrushit për prodhimin e 
verës, prodhimi dhe kushtet e vënies në qarkullim të verës dhe produkteve të tjera të 
përpunimit të rrushit dhe verës, destilimi, mbrojtja e verës së prodhuar në rajonin e 
caktuar gjeografik i cili dallohet me kushtet e veçanta klimatike, tokësore dhe kushteve 
tjera, prodhimin dhe qarkullimin e verërave frutore dhe prodhimeve tjera në bazë të 
verërave frutore. 
 

Neni 2 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Vera” ndryshohet dhe riformulohet 

si vijon:  
1. “Vera” nënkupton prodhimin ushqimor bujqësor të fituar ekskluzivisht nga 

fermentimi alkoolik i tërësishëm apo i pjesërishëm i rrushit të freskët, dhe 
pemëve frutore të bluara, të pabluara apo mushtit të rrushit.  

2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Vera Kosovare” ndryshohet dhe 
riformulohet si vijon:  
2.  “Vera Kosovare” nënkupton verën e prodhuar në Kosovë që ekskluzivisht 

rrjedhë nga varietetet e hardhive të klasifikuara për prodhim të verës. Fortësia 
minimale natyrore alkoolike është 8,5 % vol. Përmbajtja e përgjithshme e 
aciditetit e shprehur si acid tartarik nuk është më e vogël se 3,5 gram/litër.  

3. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. pas nën-paragrafit 5. shtohet përkufizim i ri 6. 
“Prodhues familjar”me tekstin si vijon:  
6.  “Prodhues familjar” - nënkupton çdo person fizik apo juridik që prodhon 

për nevoja të veta.  
4. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Bërsia e rrushit” ndryshohet dhe 

riformulohet si vijon:  
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18.  “Pulpa e rrushit” - nënkupton masën nga bluarja e rrushit të freskët, e 
fermentuar apo e pa fermentuar.  

5. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Cipura e rrushit” ndryshohet dhe 
riformulohet si vijon:  
19. Bërsia e Rrushit -nënkupton produktin sekondar te fituar me proces te 

presimit para dhe pas fermentimit alkoolik te pulpës se rrushit.  
6. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Vera e dedikuar për distilim” 

ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
20.  “Vera e dedikuar për distilim” - nënkupton prodhimin i cili ka një fortësi 

aktuale alkoolike në njësi vëllimore prej së paku 7,5% dhe jo më shumë se 17 
%, dhe acidet maksimale avullues prej 3 gram/litër, e shprehur si acid acetik.  

 
Neni 3 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik, titulli i nenit “Prejardhja gjeografike” ndryshohet dhe 

riformulohet “Përcaktimi i prejardhjes së mbrojtur gjeografike”.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, pas paragrafit 3.4. shtohen paragrafët e ri 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 

3.9. dhe 3.10. me tekstin si vijon:  
3.5. Prodhimet me shenjën e prejardhjes së mbrojtur gjeografike, duhet ti 

plotësojnë kushtet që:  
a) të vijnë nga zona vreshtare e kufizuar;  
b) të vijnë nga varietetet e caktuara apo bashkimi i varieteteve të caktuara 

nga hardhia e rrushit. Vera mund të ruaj emrin e varietetit po që se është 
e prodhuar prej së paku 85% të rrushit të atij varieteti dhe 15% të 
varietetit me cilësi përafërsisht të njëjta si vera bazë.  

c) kanë të përcaktuar shkallën më të ultë të alkoolit natyror;  
d) mos të kalojnë rendimentin e lejuar për hektar;  
e) në aspektin kimik dhe organoleptikë, duhet të kenë karakteristikat nga 

lokaliteti prej nga vjen.  
3.6. Me propozim të Entit për Vreshtari dhe Verëra, Ministria merr vendim për 

shënimin e verës me prejardhje të mbrojtur gjeografike.  
3.7. Kategorinë e kualitetit të verës me prejardhje të mbrojtur gjeografike e 

përcaktojnë vetitë kimiko - fizike dhe organoleptike të verës.  
3.8. Ministria - Enti i Vreshtarisë dhe Verërave mban regjistrin e shënimit të 

prejardhjes së mbrojtur gjeografike dhe lokaliteteve me indikacione të 
mbrojtura gjeografike.  

3.9. Kushtet të cilat duhet ti përmbush prodhuesi për marrjen e vendimit për 
shënimin e verërave me prejardhje të mbrojtur gjeografike dhe shënimin e 
lokaliteteve me indikacione të mbrojtura gjeografike përcaktohet me akt 
nënligjor nga Ministria. 

3.10. Për kategoritë tjera të verës jokulminante, përqindja e përzierjes përcaktohet 
me akt nënligjor nga Ministria. 
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Neni 4 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

4.1. Ministria nëpërmjet Entit për Vreshtari dhe Verërave në Rahovec, kryen 
këto detyra:  
a) të bëjë ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kadastrit të vreshtave;  
b) udhëheqja e sistemit të prodhimit dhe qarkullimit të rrushit për verë, 

dhe verërat tjera frutore.  
c) mbanë regjistrin e vreshtave;  
d) mbajnë Regjistrin e Kultivuesve të Rrushit dhe Verës;  
e) përcakton varietetet e rekomanduara dhe të lejuara të hardhisë dhe 

nënshartesave të saj; 
f) përcjellë pjekjen e rrushit dhe përcakton kohën e vjeljes;  
g) kufizon rendimentet maksimale të rrushit për hektarë, varësisht prej 

varietetit dhe destinimit;  
h) vlerëson dhe përcakton verën dhe prodhimet e tjera nga rrushi, pemët 

frutore dhe vera.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.2. pjesa e parë e paragrafit dhe pika f) e këtij 

paragrafi ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
4.2. Analizat kimiko-fizike të rrushit, mushtit dhe verës kryhen në Laboratorët e 

autorizuar në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural.  
f) lëshimin e certifikatave për vlerësimin e rrushit, verës dhe prodhimeve 

tjera nga rrushi, vera dhe pemët frutore.  
3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.3. pas fjalës “Komunat” shtohet togfjalëshi “e 

Zonave Vreshtare” ndërsa teksti tjetër mbetet i njëjtë.  
4. Neni 4 i ligjit bazik, pas paragrafit 4.3. shtohet paragraf i ri 4.4. me tekstin si vijon:  

4.4. Për zbatimin e dispozitave ligjore nga ky nen Ministria nxjerr akt nënligjor.  
 

Neni 5 
 
Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.5. shtohen edhe dy paragrafë të ri 5.6. dhe 5.7. me 
tekstin si vijon: 

5.6. Prodhuesit familjar mund të prodhojnë verë në sasi prej 700 (shtatëqind) 
litra në vit për konsum vetanak, pa të drejtë tregtimi.  

5.7. Prodhuesit e rrushit, mushtit, verës, verërave frutore dhe prodhimeve tjera 
nga rrushi dhe verëra, duhet të janë të licencuar dhe janë të obliguar të kenë 
ekspertin.  

 
Neni 6 

 
1. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 6.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

6.1. Ministria - Enti i Vreshtarisë dhe Verërave mbanë shënime për personat të 
cilët kultivojnë rrushin, prodhojnë dhe përpunojnë verën apo prodhime tjera 
nga rrushi, vera dhe pemët frutore.  

2. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 6.2. në fund të tekstit pas fjalës “Ministri” i shtohet 
teksti “në Entin e Vreshtarisë dhe Verërave”. 
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Neni 7 
 
Neni 7 i ligjit bazik, paragrafët 7.1. 7.3. dhe 7.4. pas fjalës “Ministria” i shtohet teksti 
“Enti i Vreshtarisë dhe Verërave”, ndërsa teksti tjetër i dispozitës mbetet i njëjtë. 
 

Neni 8 
 
Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.5. pas fjalës “Ministria” i shtohet teksti “në Entin e 
Vreshtarisë dhe Verërave”. 
 

Neni 9 
 
Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

15.4. Kufijtë e epërm dhe të poshtëm për parametrat analitikë dhe kriteret e 
vlerësimit organoleptikë për këta faktorë përcaktohen me akt nënligjor nga 
Ministria. 

 
Neni 10 

 
1. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 16.1. teksti “Duke e marrur parasysh rrethanat 

ekologjike” fshihet dhe zëvendësohet me tekstin “Bazuar në kushtet 
ekologjike”, ndërsa teksti tjetër i dispozitës mbetet e njëjtë. 

2. Neni 16 i ligjit bazik, pas paragrafit 16.1. shtohet paragraf i ri 16.2. me tekstin si 
vijon: 
16.2. Rajoni i vreshtarisë është njësi më e madhe territoriale e vreshtarisë me 

kushte të ngjashme klimatike dhe tokësore të cilat, të kombinuara me 
faktorët agrobiologjik ndikojnë në karakteristikat themelore organoleptike të 
verës së prodhuar në atë rajon. Rajonet e vreshtarisë janë Rajoni i 
Dukagjinit dhe Rrafshit të Kosovës. 

 
Neni 11 

 
Neni 18 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

18.1. Sipas këtij ligji verërat janë:  
a) Verërat në kuptimin e ngushtë të fjalës, janë:  

(i) vera e qetë;  
(ii) vera shkumore;  
(iii) vera gjysmë shkumore e gazuar;  
(iv) vera shkumore e gazuar.  

b) Verërat speciale:  
(i) verërat deserte;  
(ii) verërat aromatike;  
(iii) verërat liker.  

18.2. Sipas ngjyrës verërat klasifikohen në verëra të bardha, roze dhe të kuqe.  
18.3. Sipas përmbajtjes së sheqerit verërat klasifikohen në:  

a) verërat e qeta: të thata, gjysmë të thata, gjysmë të ëmbla dhe të ëmbla;  
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b) verërat shkumore, shkumore e gazuar, gjysmë shkumore dhe gjysmë 
shkumore e gazuar klasifikohen si: shumë të thata, të thata, gjysmë të 
thata, gjysmë të ëmbla dhe të ëmbla.  

18.4. Kriteret për ndarjen e verërave sipas përmbajtjes së sheqerit:  
a) verë e thatë, vera që përmban më së shumti 4 gram/litër sheqer redukues 

të pafermentuar;  
b) verë gjysmë e thatë, vera që përmban më tepër se 4 gram/litër por që 

nuk tejkalon 12 gram/litër sheqer redukues të pa fermentuar;  
c) verë gjysmë e ëmbël: vera që përmban më tepër se 12 gram/litër por që 

nuk tejkalon 45 gram/litër sheqer redukues të pa fermentuar;  
d) verë e ëmbël, vera që përmban sheqer redukues të pa fermentuar më së 

paku 45 gram/litër.  
18.5. Duke i pasur parasysh dispozitat e Kapitullit III, klasifikimi i verës në klasë 

cilësore varet nga cilësia e arritur e rrushit, rendimentit për hektar, që nuk 
duhet të tejkalojë kufijtë e përcaktuar paraprakisht, përmbajtjen e sheqerit, 
përmbajtjen natyrale alkoolike dhe përbërësit tjerë si dhe komponentët 
organoleptike të verës.  

18.6. Sipas cilësisë, verërat ndahen si vijon:  
a) verëra tryeze;  
b) verë tryeze, pa prejardhje të mbrojtur gjeografike;  
c) verëra tryeze me prejardhje të mbrojtur gjeografike.  

18.7. Verërat cilësore me prejardhje të mbrojtur gjeografike.  
18.8. Verërat kulminante, ndahen si vijon:  

a) verë kulminante nga lokalitetet e kufizuara dhe të kontrolluara;  
b) verë kulminante me prejardhje të mbrojtur gjeografike nga lokalitetet 

specifike;  
c) verërat “arkivore” janë verëra cilësore të cilësisë së lartë të cilat janë të 

ruajtura në kushte të veçanta pesë (5) e më tepër vite, ndërsa nëse ruhen 
në shishe së paku tri (3) vite.  

d) verërat predikate me prejardhje të mbrojtur gjeografike janë verëra të 
cilat në vitet dhe kushtet e veçanta varësisht nga shkalla e pjekurisë së 
rrushit, kohës së vjeljes dhe mënyrës së përpunimit arrijnë cilësi të 
veçantë;  

e) verërat e reja; 
f) verërat ekologjike;  
g) verërat shkumore;  
h) verërat shkumore të tryezës;  
i) verërat rajonale shkumore;  
j) verërat cilësore shkumore;  
k) verërat gjysmë shkumore;  
l) verërat gjysmë shkumore të tryezës,  
m) verërat cilësore gjysmë shkumore.  

18.9. Kriteret për kategorizimin e ngushtë të verërave përcaktohen me akt 
nënligjor nga Ministria.  

18.10. Prodhimet e tjera nga rrushi dhe vera sipas këtij ligji janë:  
a) prodhimet alkoolike të pafermentuara:  
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(i) mushti i konservuar;  
(ii) mushti i koncentruar;  
(iii) mushti i karamelizuar;  
(iv) mushti i alkoolizuar;  
(v) mushti pjesërisht i fermentuar;  
(vi) mushti i rektifikuar.  

b) Vera për prodhimin e uthullës së verës;  
c) Uthulla e verës;  
d) Uthulla nga pemët frutore;  
e) Vera e dealkoolizuar;  
f) Vera me përqindje të zvogëluar të alkoolit ekzistues;  
g) Vera për distilim;  
h) Prodhimet sekondare gjatë përpunimit të rrushit dhe verës;  
i) Bërsia e rrushit;  
j) Fundërrina e verës;  
k) Tartaratet;  
l) Farërat e rrushit.  

 
Neni 12 

 
Neni 19 i ligjit bazik, paragrafi 19.4. pas fjalës “Ministri” i shtohet teksti “në Entin e 
Vreshtarisë dhe Verërave”. 
 

Neni 13 
 
Neni 20 i ligjit bazik, në paragrafët 20.2. dhe 20.3. teksti “Institucion i autorizuar” 
fshihet dhe zëvendësohet me tekstin “Enti i Vreshtarisë dhe Verërave”, ndërsa teksti 
tjetër mbetet i njëjtë. 
 

Neni 14 
 
1. Neni 21 i ligjit bazik, paragrafi 21.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

21.1. Vlerësimi organoleptikë i cilësisë së verës realizohet nga komisioni i emëruar 
nga Ministri që përfaqësojnë personat e autorizuar nga lëmi i vreshtarisë, dhe 
enologjisë, të cilët janë certifikuar për vlerësim organoleptikë.  

2. Neni 21 i ligjit bazik, paragrafët 21.3. dhe 21.4. fjala “Shijuesit” zëvendësohet me 
fjalën “Vlerësuesit” ndërsa teksti tjetër mbetet i njëjtë.  

3. Neni 21 i ligjit bazik, pas paragrafi 21.5. shtohet paragraf i ri 21.6. me tekstin si 
vijon:  
21.6. Për zbatimin e dispozitave ligjore të këtij neni Ministria nxjerr akt nënligjor.  

 
Neni 15 

 
1. Neni 22 i ligjit bazik, paragrafi 22.2. togfjalëshi “numrit të kontingjentit” 

zëvendësohet me togfjalëshin “Numrit Zyrtar të Kontrollit”, ndërsa teksti tjetër 
mbetët i njëjtë.  
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2. Neni 22 i ligjit bazik, paragrafi 22.3. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
22.3. Para plasimit të prodhimit në treg të gjitha paketimet, duhet të jenë me 

etiketa. Forma dhe përmbajtja e etiketës përcaktohet me akt nënligjor nga 
Ministria. 

 
Neni 16 

 
1. Neni 24 i ligjit bazik, pas pikës e) shtohet pika e re f) me tekstin si vijon:  

f) viti i vjeljes;  
2. Neni 24 i ligjit bazik, pika g) ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

g) numri zyrtar i kontrollit vendoset vetëm në etiketat e verërave cilësore dhe 
kulminante. 

 
Neni 17 

 
Neni 25 i ligjit bazik paragrafi 25.2 fshihet pika a) “Viti i vjeljes” dhe bëhet riradhitja e 
pikave të tjera. 
 

Neni 18 
 
Neni 31 i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 19 
 
Neni 34 i ligjit bazik paragrafi 34.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

34.1. Përmbajtja maksimale e acideve avulluese nuk mund të kalon më shumë se 
0,8g/l për mushtin e rrushit në fermentim, 1g/l për verën e bardhë dhe roze, 
1,2 g/l për verën e kuqe në qarkullim të lirë. 

 
Neni 20 

 
Neni 35 i ligjit bazik, paragrafi 35.2 përqindja “7,5% vol” ndryshohet në “8,5% vol”. 
 

Neni 21 
 
1. Neni 37 i ligjit bazik, paragrafi 37.1 pas fjalës “Ministri” shtohet teksti “në Entin 

e Vreshtarisë dhe Verërave” dhe fshihet fjalia “saharozës”, ndërsa teksti tjetër 
mbetët i njëjtë.  

2. Neni 37 i ligjit bazik paragrafi 37.2. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
37.2. Pasurimi, acidimi, deacidimi dhe ëmbëlsimi duhet të regjistrohen në librat e 

brendshëm të kompanive prodhuese të verës dhe lëshohen dokumente 
përkatëse të cilat tregojnë se produktet i janë nënshtruar procesit dhe mund 
të vihen në qarkullim të lirë. 
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Neni 22 
 
Neni 41 i ligjit bazik paragrafi 41.2. pas fjalës “Ministria” shtohet teksti “Enti i 
Vreshtarisë dhe Verërave”, ndërsa teksti tjetër mbetët i njëjtë. 
 

Neni 23 
 
1. Neni 41 i ligjit bazik, paragrafi 41.2. fjala “rritur” zëvendësohet me fjalën 

“kultivuar”.  
2. Neni 41 i ligjit bazik, paragrafi 41.2. pika a) fjala “rritur” zëvendësohet me fjalën 

“kultivuar”.  
 

Neni 24 
 
Neni 43 i ligjit bazik, paragrafi 43.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

43.4. Çdo dërgesë e verërave të importuara përveç verës së mbushur në shishe 
deri në sasinë të cilën një individ mund të importoj pa doganë në 
pajtueshmëri më rregullat doganore, duhet të mostrohet zyrtarisht nga 
Inspektori fitosanitar i cili i dorëzon mostrat në Entin e Vreshtarisë dhe 
Verërave, për vlerësimin kimiko-analitik dhe organoleptikë. Enti i 
Vreshtarisë dhe Verërave vlerëson verërat e importuara brenda katër (4) 
ditëve pas pranimit të mostrave. 

 
Neni 25 

 
1. Neni 44 i ligjit bazik, paragrafi 44.2. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

44.2. Eksporti i verës duhet të shoqërohet me certifikatë. Validiteti i certifikatës 
për analiza fiziko-kimike dhe organoleptike është tre (3) muaj, brenda kësaj 
kohe sasia e mostruar e verës duhet të shitet apo të paketohet.  

2. Neni 44 i ligjit bazik paragrafi 44.4. në fund të fjalisë pas fjalës “etiketuar” 
shtohet teksti “si dhe në formë të hapur apo rinfuz”.  

 
Neni 26 

 
Neni 45 i ligjit bazik, ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

45.1. Punët në mbikëqyrje dhe prodhim të rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga 
rrushi, vera dhe pemëve frutore sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore të 
nxjerra nga ky ligj i kryen Ministria-Inspektorati fitosanitar.  

45.2. Punët e mbikëqyrjes dhe inspektimit nga kompetencat e Inspektoratit 
fitosanitar i kryen Inspektori fitosanitar.  

 
Neni 27 

 
Neni 47 i ligjit bazik, pas paragrafit 47.2. shtohet paragraf i ri 47.3. me tekstin si vijon: 

47.3. Për shërbimet e kryera në lëmin e vreshtarisë dhe verëtarisë të cilat i ofron 
Enti i Vreshtarisë dhe Verërave për kompensim material përcaktohen me akt 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1442 

nënligjor nga Ministria. Për kompensimin financiar të ofrimit të shërbimeve 
profesionale të kryera në Enti i Vreshtarisë dhe Verërave nga palët me 
interes, Ministria do të rregullon me akt nënligjor. 

 
Neni 28 

 
Neni 49 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Të hyrat e krijuara nga zbatimi i këtij ligji derdhën në Buxhetin e Kosovës. 
 

Neni 29 
 
Neni 51 i ligjit bazik teksti ekzistues numërohet si paragraf 51.1. dhe pas tij shtohet 
paragraf i ri 51.2. me tekstin si vijon: 

51.2. Për zbatimin e këtij ligji, Ministria obligohet në afat prej gjashtë (6) muajve 
të nxjerr aktet nënligjore. 

 
Neni 30 

 
Ky ligj hynë në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-019 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-021-2011, datë 12.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 1 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës 
 
Në mbështetje të Kreut 5.1. (j) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të dt. 15 maj 2001), 
 
Me qëllim të rregullimit të menaxhimit të qëndrueshëm kultivimit, mbrojtjes dhe 
gjuetisë së kafshëve të egra, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR GJUETINË 
 

Kapitulli I: Dispozitat e përgjithshme 
 

Neni 1 
Lënda e rregullimit 

 
Me këtë ligj rregullohet menaxhimi i qëndrueshëm, kultivimi, mbrojtja, gjuetia dhe 
shfrytëzimi i faunës së egër si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm të cilat 
gëzojnë mbrojtje të veçantë. 
 

Neni 2 
Qëllimi i ligjit 

 
Ruajtja e tërësisë së ekosistemit dhe baraspeshës ekologjike, mbrojtja adekuate e 
kafshëve të egra, sigurimi i mirëqenies dhe kushteve për shfrytëzim ekonomik të 
resurseve, nevoja për siguri dhe standardin e etikës së gjahtarëve. 
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Neni 3 
Definicionet 

 
Për qëllimet e këtij ligji, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime: 
“Kafshët e egra” përfshinë kafshët dhe shpendët e egra të caktuara me ligj, që 
formojnë popullata në gjendje të lirë në natyrë ose në sipërfaqe të kufizuara të parapara 
për kultivim intensiv apo për shumim. 
“Gjuetia” përfshin ndjekjen, plagosjen, vrasjen, ose zënien e kafshës, dhe çfarëdo 
përpjekje në këto aktivitete. 
“E drejta e gjahut” është e drejta që në sipërfaqen e caktuar të tokës apo ujit (në 
vazhdim tokës) të ndërmerr veprime dhe masa të kultivimit, mbrojtjes, shfrytëzimit të 
kafshës së egër dhe pjesëve të saj. 
“Zona” sipërfaqja e gjerë në të cilën janë kushtet e njëjta ose të ngjashme (bujqësore, 
të pyjeve dhe zona të larta malore me mbi 1000 m lartësi mbidetare) për jetesë të 
kafshëve të egra. 
“Vend gjuetia” sipërfaqe e caktuar e tokës e cila paraqet tërësi natyrore ku ekzistojnë 
kushte ekologjike dhe kushte tjera për kultivim, mbrojtje, gjueti dhe përdorim të 
kafshëve të egra. 
“Vendgjuetia e hapur” sipërfaqja në të cilën është i mundur migrimi ditor dhe sezonal 
i kafshëve për gjueti. 
“Vendgjuetia e mbyllur” sipërfaqja e rrethuar me pengesa natyrore ose artificiale që 
pengojnë apo dukshëm e kufizojnë lëvizjen e kafshëve të egra jashtë kësaj hapësire. 
“Ferma për kultivimin e kafshëve të egra” sipërfaqja e rrethuar me gardh, më e 
madhe se 50 ha, e paraparë për kultivimi e kafshëve të egra. 
“Menaxhuesi i vendgjuetisë” është person fizik ose juridik i cili është pronar ose e ka 
fituar të drejtën e menaxhimit të vend gjuetisë sipas procedurës së paraparë me këtë 
ligj. 
“Dhënia me qira e vendgjuetisë” është dhënia në shfrytëzim e vend gjuetisë nëpërmes 
ofertës publike personave fizik apo juridik për afat deri në 10 vite. 
“Dhënia e vendgjuetisë në koncesion” është e drejta e ushtrimit të veprimtarive 
ekonomike, me interes të përgjithshëm duke shfrytëzuar pasuritë natyrore, me pagesë 
personave fizik apo juridik, vendorë apo të huaj në kohëzgjatje deri në 30 vjet. 
“Plani menaxhues” është dokument në bazë të cilit bëhet menaxhimi i kafshëve të 
egra dhe mjedisit për afat kohor prej 10 vitesh. 
“Plani vjetor i menaxhimit” është dokument i bazuar në planin e menaxhimit i cili ka 
të bëjë me menaxhimin e gjuetisë gjatë një viti. 
“Sezoni i gjuetisë” koha në të cilën është e lejuar gjuetia në lloje të caktuara të 
kafshëve për gjueti. 
“Ndalesa e gjuetisë” koha në të cilën është e ndaluar gjuetia për lloje të caktuara të 
kafshëve për gjueti. 
“Kafshët për gjueti trofe” - kafshët për gjueti ose pjesët e tyre të cilat ruhen dhe 
vlerësohen. 
“Trofetë kulminante” trofeja e ndonjë kafshe të egër e vlerësuar me numër më të 
madh të poenave se trofeu me numër më të madh të poeneve të llojit të caktuar të 
kafshës së egër në Kosovë. 
“Gjahu grupor” është gjah me asistentë dhe përdorim të zhurmës ose teknikave tjera 
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për t’i shtyer dhe ekspozuar kafshët para gjahtarit. 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
“Person” nënkupton personat fizik ose juridik. 
 

Neni 4 
Lista e kafshëve të egra 

 
Kafshë të egra sipas këtij ligji janë: 
Dreri i rëndomtë - (Cervus elaphus L.) 
Dreri lopatar - (dama dama L) 
Kaprolli - (Capreolus capreolus L) 
Dhia e egër - (Ripicarpa rupicarpa L) 
Muflloni - (Ovis aries musimon Paall) 
Derri i egër - (Sus scrofa L) 
Ariu i murmë - (Ursus arctos L) 
Vjedulla - (Meles meles L) 
Lundërza - (Lutra lutra L) 
Shqarthi i artë - (Martes martes L) 
Shqarthi i bardhë - (Martes foina Ehr.) 
Bukla e madhe - (Mustela erminea L) 
Bukla e vogël - (Mustela nivalis L) 
Qelbësi i zakonshëm - (Mustela putorius L) 
Lepuri i zakonshëm - (Lepus europaeus Pall.) 
Ketri - (Sciurus vulgaris L) 
Gjeri i rëndomtë - (Myjoxsus glis L) 
Miu bizam - (Ondatra zibethica) 
Dhelpra - (Vulpes vulpes L) 
Ujku - (Canis lupus L) 
Çakalli - (Canis aureus L) 
Macja e egër - (Felis silvestris Schr.) 
Rrëqebulli - (Lynx lynx L) 
Pula e egër e madhe - (Tetrao urogallus L) 
Stërvinarja - (Tetrastes bonasiaL) 
Fazani - (Phasianus sp. L) 
F llënza gurore - (Alectoris graeca Meissn) 
Fëllënza e fushës -(Perdix perdix L) 
Shkurtëza - (Conturnix conturnix L) 
Shaptorja malore - (Scolopax rusticola L) 
Shaptorja e kënetës - (Gallinago gallinago) 
Shaptorja e livadheve - (Gllinago media) 
Pëllumbi gungash - (Columba palumbus L) 
Pëllumbi i zgavrave - (Columba oenas L.) 
Pëllumbi i zi - (Columba livio Gmelin) 
Turtullesha - (Streptopelia turtur L) 
Kumria - (Streptopelia decaocta L) 
Pate e përhimet - (Anser anser) 
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Pata e murrizit - (Anser fabalis Latham) 
Pata Ballëbardhë - (Anser alifrons) 
Rosa shurdhake - (Anas platyrhynchos.L) 
Rosa e përhimet - (Anas strepera) 
Rosa - (Aytheya fuligula) 
Rosa bishtgërshërë - Anas acuta 
Rosa sp. - (Anas querquedula) 
Rosa shpatore - (Anas clypeata) 
Rosa sp. - (Anas crecca) 
Polaga - (Fulica atra L) 
Kukuvajka e bardhë - (Cukulus conurus) 
Huti veshor i pyjeve - (Asio otus) 
Huti i maleve - (Strix aluco) 
Sokoli pulngrënës - (Accipiter gentilis) 
Krahëthata zogngrënëse - (Accipiter nisus) 
Orli - (Buteo buteo) 
Petriti Celenger - (Falco tinnunculus) 
Korbi i zi - (Corvus corone cornix L) 
Sulkoka - (Corvus fragilegus L) 
Korbi - (Corvus corax) 
Stërqoka - (Coloeus monedula L) 
Laraska - (Pica pica L) 
Cota - (Garulus glandarius L) 
 

Kapitulli II: Gjuetia 
 

Neni 5 
E drejta në gjueti 

 
Të drejtën në gjueti e fiton: 
5.1. Pronari, në vend gjuetinë e themeluar në pronën e tij private.  
5.2. Personat tjerë juridik apo fizik me  

a) marrjen e të drejtës së gjuetisë në vendgjueti me koncesion 
b) marrjen me qira të vendgjuetisë.  

5.3. Personat vendor dhe të huaj mund të fitojnë të drejtën e gjahut në vendgjueti në 
pronë publike me koncesion apo marrjen me qira sipas kushteve të përcaktuara 
me këtë ligj dhe ligjin për koncesionet.  

 
Neni 6 

Federata e Gjuetarëve të Kosovës 
 
6.1. Menaxhuesit e vendgjuetive, gjahtarët si dhe personat tjerë juridik dhe fizik të 

cilët merren me gjueti në territorin e Kosovës mund te bashkohen ne Federatën e 
Gjahtarëve të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Federata).  

6.2. Federata i përfaqëson brenda dhe jashtë anëtarët e vetë me qëllim të mbrojtjes së 
interesave të tyre përparimit, kultivimit, mbrojtjes, gjuajtjes dhe shfrytëzimit të 
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kafshëve të egra, mbrojtjes së mjedisit, ruajtjes së vendbanimeve natyrore të 
kafshëve të egra, kultivimit të etikës së gjuetarit dhe traditave të gjuetisë dhe 
qëllimeve tjera që kanë të bëjnë me gjuetinë.  

6.3. Federata financohet nga kontributi i anëtarëve.  
6.4. Funksionet, detyrat, përgjegjësitë dhe veprimtaria e Federatës si dhe mënyra e 

anëtarësimit dhe vendosjes në Federatë, përcaktohet me akt të veçantë nënligjor 
të nxjerrur nga Ministria dhe me Statutin e Federatës. Statuti i Federatës nuk 
mund të jetë në kundërshtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura në 
bazë të tij.  

 
Neni 7 

Kufizimet e përgjithshme në gjueti 
 
7.1. Për të marrë pjesë në gjueti rekreative ose komerciale, gjahtari duhet t’i plotësoj 

këto kushte:  
a) të gjuaj kafshën e gjahut gjatë sezonës së hapur, të shpallur nga Ministria  
b) të përdor armën e regjistruar sipas ligjit, dhe mos të përdor mjetet, metodat 

dhe teknikat e ndaluara të gjuetisë.  
c) të ketë kualifikim përkatës në pajtim me këtë ligj  
d) të gjuaj brenda vendgjuetisë.  
e) të ketë lejen me shkrim nga menaxhuesi i vendgjuetisë.  

7.2. Për të marrë pjesë në gjuetinë për qëllime speciale, gjahtari përveç që duhet të 
ketë leje për armë në pajtim me ligjet e zbatueshme për armët, duhet të plotësoj 
një nga kushtet e mëposhtme:  
a) të plotësoj kushtet për gjueti shkencore;  
b) të plotësoj kushtet për gjuajtjen e llojeve të kafshëve dëmtuese;  
c) të plotësoj kërkesat për reduktim  
d) të plotësoj kërkesat për veprim në raste emergjente.  

 
Neni 8 

Hapja e sezonit të gjuetisë 
 
8.1. Personat mund të merren me gjueti rekreacionale ose komerciale vetëm brenda 

sezonës së hapur për gjueti.  
8.2. Kohën e gjuetisë dhe hapjen e sezonit të gjuetisë së kafshëve të egra sipas llojit, 

gjinisë, moshës dhe gjendjes numerike e cakton Ministria me akt të veçantë 
nënligjor.  

8.3. Ministria duhet të publikoj listën e sezonave të hapura të gjuetisë në Gazetën 
Zyrtare.  

8.4. Lajmërimi për listën e sezonit të hapur të gjuetisë duhet të publikohet së paku 
shtatë ditë para fillimit të sezonit në gjuhët zyrtare që janë në përdorim në 
Kosovë edhe në së paku dy gazeta.  

8.5. Sezonat e hapura sipas këtij neni vlejnë deri në njoftimin tjetër ndërsa për lloje 
të caktuara mund të bëhen për çdo vit.  

8.6. Gjatë caktimit të sezonit të gjuetisë nga ky nen, nuk lejohet gjuetia e kafshëve 
për gjah gjatë kohës së mbarësimit dhe gjatë shtegtimit pranverorë të tyre.  
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8.7. Nëse moti i keq, sëmundja, gjuetia e tepruar, ose rrethanat tjera zvogëlojnë 
popullacionin e llojeve të kafshëve të gjahut, Ministria mund të ndaloj ose 
shkurtoj sezonën e hapur. 

 
Neni 9 

Metodat, teknikat dhe mjetet e ndaluara të gjuetisë 
 
9.1. Askush nuk ka të drejtë të vras ose zë kafshën e egër duke përdorur helm, përveç 

nëse helmi është i regjistruar për atë qëllim dhe përdoret sipas Ligjit për 
Pesticide.  

9.2. Personi që përdor helm për vrasjen e kafshës së egër brenda vendgjuetisë, në 
rastet e lejuara me ndonjë ligj të veçantë, duhet së pari të informoj menaxhuesin 
e vendgjuetisë.  

9.3. Gjatë gjuetisë rekreative ose komerciale, askush nuk ka të drejt të vras ose zë 
kafshët e egra:  
a) gjatë vërshimeve, orteqeve të borës, akullit, zjarrit, ose kushteve tjera të 

jashtëzakonshme natyrore që vështirësojnë dukshëm ose e kufizojnë 
lëvizjen e kafshëve.  

b) duke përdorur mënyrën e vrasjes masive.  
c) duke përdorur eksplozivë, kurtha, gropa, gracka, ngjitës për shpezë, grepa, 

rrjeta, karrem të helmuar, ose mjete mashtruese.  
d) duke përdorur karrem të gjallë të verbuar ose sakatuar.  
e) duke përdorur kuaj, qerre, automjete, barka me motor, ose aeroplan për 

ndjekje.  
f) duke përdorur drita artificiale ose pasqyra ndriçuese.  
g) duke përdorur pajisje elektronike për të përmirësuar pamjen në dritë të 

dobët.  
h) duke përdorur pajisje për reprodukim të zërit.  
i) duke përdorur rrymën elektrike për të vrarë ose shtanguar.  
j) duke përdorur tym ose gaz që i shtyjnë kafshët të dalin nga vendet ku fshehën.  

9.4. Ndalohet gjuajtja e kafshëve të egra gjatë natës duke filluar nga 30 minuta pas 
perëndimit të diellit gjer në 30 minuta para lindjes së diellit, përveç në rastet kur 
personi i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuar me këtë ligj, dhe ka edhe lejen e 
veçantë, me shkrim nga Inspektori i gjuetisë për të gjuajtur gjatë natës. Për 
gjuajtje gjatë natës informohet Shërbimi Policor i Kosovës së paku 24 orë para 
fillimit të gjuetisë. 

9.5. Leja për gjuajtje gjatë natës përveç tjerash duhet të përmbajë kohën dhe vendin 
ku mund të gjuhet, llojin e kafshëve që mund të gjuhen, dhe emrat e personave 
që mund të marrin pjesë në gjueti të natës.  

9.6. Askush nuk mund të përdor ndjekjen grupore për të vrarë ose zënë kafshët 
thundrore, përveç derrave të egër.  

9.7. Personi mund të përdor qentë për ndjekjen e kafshës së plagosur, por nuk mund 
të lejoj qentë që të mundojnë ose sulmojnë kafshën.  

9.8. Askush nuk mund të shkatërroj foletë, strofullat ose vezët e shpendëve të egra.  
9.9. Ministria me akt nënligjor përcakton kërkesat shtesë ose ndalesat për gjuetinë e 

llojeve të caktuara.  
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Nenit 10 
Armët e lejuara për gjueti 

 
10.1. Gjuajtja e kafshëve të egra lejohet vetëm duke përdorur armët dhe municionin e 

përshtatshëm për gjueti.  
10.2. Kafshët e mëdha te gjahut lejohet të vriten me armë me vijaska duke përdorur 

municion të kalibrit dhe peshës së plumbit që i përshtatet fuqisë dhe rezistencës 
së kafshës. Kafshët e mëdha te gjahut nuk lejohet të gjuhen me pushkë me tytë 
të lëmuar, përveç derrit të egër.  

10.3. Shpezët dhe lepujt nuk lejohet të gjuhen me pushkë me vijaska dhe me pushkë 
gjysmë automatike e cila nuk është e reduktuar për pranimin të jo më shumë se 
dy fishekëve.  

10.4. Armët dhe municioni i gjahut lejohen të përdoren vetëm po qe se përdorimi i 
tyre nuk e rrezikon sigurinë e njerëzve dhe të pasurisë.  

10.5. Arma e gjahut nuk mund të bartet pa leje për bartje. Arma e gjahut nuk mund të 
përdoret jashtë vend gjuetisë, poligoneve për gjuajtje si dhe vendeve tjera të 
caktuara për ushtrime në gjuajtje.  

10.6. Përdorimin e armëve dhe municionit të përshtatshëm për gjueti e cakton 
ministria me akt nënligjor.  

 
Neni 11 

Kualifikimi i gjahtarëve dhe vlerësuesve të Trofeve 
 
11.1. Kafshën e egër lejohet ta gjuajë personi i cili është aftësuar për gjahtar 

gjegjësisht që e ka të dhënë provimin për gjahtarë, dhe leje me shkrim nga 
menaxhuesi i vendgjuetisë.  

11.2. Provimi për gjahtar dhe për vlerësues të trofeve ipet në Federatë para komisionit 
të formuar nga Federata. Për dhënien e provimit për gjahtar Ministria mund të 
autorizoi ndonjë Institucion tjetër. Për provimin e dhënë lëshohet çertifikatë.  

11.3. Programin e trajnimit dhe të provimit për gjahtar dhe vlerësues të trofeve i 
përcakton ministria. Ministria para aprovimit të programeve trajnuese dhe 
programit të provimeve nga ky nen konsultohet me Federatën.  

11.4. Personat, të cilët gjatë shkollimit të tyre të drejtimit të pylltarisë, bujqësisë dhe 
biologjisë kanë mësuar lëndë nga gjuetia nuk janë të obliguar të japin provimin 
për gjuetarë.  

11.5. Menaxhuesi vendgjuetisë mund të lejoi gjuajtjen për qëllime turistike apo 
hulumtime shkencore edhe personave pa provim për gjuetarë sipas kushteve të 
përcaktuara me aktet e veta.  

11.6. Gjahtari mund të kualifikohet për gjah në njërën nga këto mënyra: 
a) Gjahtari mund të kualifikohet si gjahtar i kualifikuar duke kaluar provimin 

standard të përcaktuar me programin e aprovuara nga Ministria.  
b) Gjahtari mund të kualifikohet si gjahtar praktikant duke gjuajtur vetëm nën 

mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të gjahtarit të kualifikuar gjatë pjesëmarrjes në 
programin trajnues për gjahtar, të aprovuar nga Ministria.  

c) Gjahtari mund të kualifikohet si gjahtar turist, i cili nuk është banor i 
Kosovës, i regjistruar si turist te menaxhuesi i vendgjuetisë dhe që gjuan nën 
mbikëqyrjen e gjuetarit të kualifikuar.  
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11.7. Federata e mbanë listën e gjahtarëve të kualifikuar sipas këtij Ligji.  
11.8. Ministria me akt nënligjorë mund të përcaktoi:  

a) që gjahtarët kohë pas kohe të ripërtërijnë regjistrimet e tyre, duke ri testuar 
aftësitë e tyre fizike dhe mentale.  

b) të pranoj gjahtarë të kualifikuar të moshës mbi 65 vjeçare dhe mund të 
caktoj rregulla të veçanta që do të vlenin për ta.  

11.9. Gjahtarët pajisen me kartelat identifikuese për gjahtarë të cilat i lëshon 
menaxhuesi i vendgjuetisë.  

11.10. Kartelat identifikuese lëshohen nga:  
a) i autorizuari për provimet për gjahtar- gjahtarë të kualifikuar.  
b) menaxhuesi i vendgjuetisë - për gjahtarët praktikant dhe gjahtarët turist.  

11.11. Gjahtarët mund të ngarkohen me një pagesë vjetore për të mbuluar shpenzimet e 
organizimit të provimeve të gjahtarëve, lëshimin e kartelave identifikuese, 
mirëmbajtjen e regjistrave dhe shërbime tjera të cilat caktohen nga ofruesi i 
shërbimeve. 

 
Kapitulli III: Gjuetia për qëllime të veçanta 

 
Neni 12 

Gjuetia për qëllime shkencore 
 
12.1. Gjahu për qëllime shkencore përfshinë gjahun ose zënien e kafshëve të egra për 

hulumtime shkencore, mësim universitar, përdorim në kopshte zoologjike, 
shumim të kafshëve për gjah, panaire kinologjike ose qëllime tjera.  

12.2. Lejen për gjah për qëllime shkencore e lëshon Ministria.  
12.3. Para marrjes së lejes për gjueti për qëllime shkencore nga paragrafi 2 i këtij 

neni, personi duhet të merr pëlqimin e menaxhuesit të vendgjuetisë përkatësisht 
pronarit të tokës private, nëse gjuetia për qëllime shkencore bëhet në tokën 
private që nuk është e përfshirë në vendgjueti.  

12.4. Leja duhet të përcakton kohën, vendin dhe metodën e gjahut të lejuar,llojet e 
kafshëve të gjahut për t’i gjuajtur, arsyeshmërinë e aktivitetit si dhe raportimin e 
numrit të kafshëve të marra.  

12.5. Metoda e gjahut për qëllime shkencore mund të përfshijë çdo metode që 
Ministria konsideron humane dhe të arsyeshme.  

 
Neni 13 

Gjahu i kafshëve dëmtuese 
 

13.1. Kur kafsha e egër shkakton dëme të përmasave të gjëra, rrezikon jetën e 
njerëzve apo pronën e tyre, ministria me akt nënligjor mund ta shpallë kafshën 
përkohësisht si dëmtues dhe të lejoj gjuajtjen e saj për kohë të caktuar.  

13.2. Llojet e kafshëve të egra dëmtuese nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të gjuhen 
gjatë tërë vitit vetëm nga personat e kualifikuar për gjah sipas këtij ligji.  

13.3. Personat që donë të vrasin kafshët e egra dëmtuese duhet paraprakisht të 
informojnë policinë për kohën, vendin dhe metodën e gjuetisë brenda 24 orëve.  

13.4. Metoda e gjuetisë mund të përfshijë çdo metodë që Ministria i konsideron 
humane dhe të arsyeshme.  
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13.5. Për gjuajtjen e llojeve të kafshëve të egra dëmtuese në vendgjueti, personi duhet 
gjithashtu të ketë lejen nga menaxhuesi i vendgjuetisë.  

13.6. Për gjuajtjen e llojeve të kafshëve të egra dëmtuese në tokën private e cila nuk 
është përfshi në vendgjueti, personi duhet gjithashtu të ketë lejen nga pronari i 
tokës.  

13.7. Askush nuk mund të gjuaj llojet e kafshëve të egra dëmtuese në vendet e 
ndaluara për gjah sipas këtij ligji.  

 
Neni 14 

Gjahu reduktues 
 
14.1. Reduktimi nënkupton gjahun e kafshëve të egra kur popullacioni i tyre nuk është 

në harmoni me ekuilibrin biologjik të vendgjuetisë ose kur ato i shkaktojnë 
dëme pronës për shkak të numrit të madh të tyre.  

14.2. Kur menaxhuesi i vendgjuetisë paraqet evidencën e nevojave të reduktimit, 
Ministria mund të lejoj menaxhuesit të vendgjuetisë të organizoj dhe kryej 
reduktimin në vendgjuetinë e tij.  

14.3. Personat që marrin pjesë në gjueti reduktuese duhet jenë gjahtar të kualifikuar 
sipas këtij ligji.  

14.4. Personat që marrin pjesë në gjuetinë reduktuese nuk mund të përdorin metodat e 
ndaluara të gjahut rekreativ ose komercial.  

14.5. Ministria nuk lejon gjuetinë reduktuese që nuk është në harmoni me planet 
menaxhuese përfshirë planin menaxhues 10 vjeçar me kafshë të egra për 
Kosovën dhe planet operacionale vjetore në fuqi në vendgjueti.  

14.6. Para fillimit të reduktimit menaxhuesi i vendgjuetisë duhet ta informon policinë 
24 orë përpara.  

 
Neni 15 

Vrasja emergjente e kafshës së egër 
 
15.1. Në rastet kur kafsha e egër kërcënon dëmtimin e shpejtë dhe të rëndë të jetës së 

njerëzve, apo dëmtimin e shpejtë dhe të madh të pronës, mund të bëhet vrasja 
emergjente e tyre për të parandaluar rrezikun në jetën e njerëzve apo dëmin e 
pronës.  

15.2. Personat që vrasin kafshët e egra gjatë rasteve të emergjencës duhet ta 
informojnë rastin në polici e cila e dërgon informatën Ministrisë dhe 
menaxhuesit të vendgjuetisë të afërt.  

15.3. Personat që kanë vrarë apo lënduar kafshë të egra të trasha në aksident të 
komunikacionit, duhet të vejnë një shenjë në vendin ku ka ndodhë aksidenti dhe 
t’a informojnë policinë si dhe menaxhuesin e vendgjuetisë më të afërt.  

15.4. Gjahtarët që plagosin kafshën e egër të trashë duhet të përcjellin gjurmët e 
kafshës së plagosur e nëse është e nevojshme të lajmërojnë menaxhuesin e 
vendgjuetisë më të afërt.  
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Kapitulli IV: Vendgjuetitë 
 

Neni 16 
Llojet e vendgjuetive 

 
16.1. Për ushtrimin e veprimtarisë së gjuetisë, themelohen vendgjuetitë.  
16.2. Vendgjuetitë themelohen varësisht nga lloji i kafshëve të egra të cilat natyrshëm 

jetojnë apo kryesisht kultivohen në një sipërfaqe të tokës, numrit të kafshëve të 
cilat sipas mundësive të vendgjuetive mund të kultivohen në atë sipërfaqe, 
destinimit të tyre dhe pronësisë së tokës.  

16.3. Vendgjuetitë mund të themelohen si:  
a) vendgjueti të hapura,  
b) vendgjueti të mbyllura apo të rrethuara dhe  
c) vendgjueti për kultivimin e kafshëve të egra.  

16.4. Sipas të drejtës së pronësisë vendgjuetitë janë:  
a) private  
b) të përbashkëta dhe  
c) me rëndësi të veçantë  

 
Neni 17 

Sipërfaqja minimale për themelimin e vendgjuetive 
 
17.1. Vendgjuetitë e hapura nuk mund të jenë në sipërfaqe më të vogël se 1.000 ha. 
17.2. Vendgjuetitë e mbyllura - të rrethuara nuk mund të jenë me sipërfaqe më të 

vogël se 500 ha.  
17.3. Vendgjuetitë me destinim (rëndësi) të veçantë nuk mund të jenë sipërfaqe më të 

vogël se 2.000 ha.  
17.4. Vendgjuetitë për kultivimin e kafshëve të egra përfshinë sipërfaqet në të cilat 

mund të kultivohen llojet e caktuara të kafshëve të egra për shtimin e numrit më 
të madh të kafshëve të shëndosha të destinuara për gjueti dhe reprodukim.  

 
Neni 18 

Themelimi i vendgjuetive private 
 
18.1. Lejen për themelimin e vendgjuetive private e jep ministria me kërkesën e 

pronarëve të tokave private në të cilat themelohen vendgjuetitë private.  
18.2. Ministria do ta aprovoj kërkesën për themelimin e vendgjuetive private nëse 

plotësohen kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura në 
bazë të tij.  

18.3. Ministria duhet të informoj komunat në të cilat shtrihen vendgjuetitë e 
themeluara private.  

18.4. Për plotësimin e kushteve të parapara për themelimin e një vendgjuetie private, 
pronarët privat mund të marrin me qira edhe tokë jo private e cila kufizohet me 
tokën në të cilën themelohet vendgjuetia private.  

18.5. Për themelimin e vendgjuetisë private përveç kushteve tjera të parapara me këtë 
ligj, duhet të plotësohen edhe këto kushte: 
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a) Të ekzistoj marrëveshja me shkrim e të gjithë pronarëve të tokave në të cilat 
themelohet vendgjuetia;  

b) Themelimi i vendgjuetisë të jetë në pajtim me planet ekzistuese hapësinore.  
c) Përdorimi i tokës për gjueti të mos paraqes kërcënim për shëndetin ose 

sigurinë publike.  
 

Neni 19 
Vendgjuetitë e përbashkëta 

 
19.1. Vendgjuetitë e përbashkëta janë vendgjuetitë e themeluara në tokat në pronë 

publike dhe private e ku paraprakisht nuk janë themeluar vendgjuetitë private 
apo vendgjuetitë me rëndësi të veçantë.  

19.2. Vendgjuetitë e përbashkëta i themelon Kuvendi Komunal në territorin e së cilës 
shtrihet sipërfaqja e tokës në të cilën themelohet vendgjuetia, me propozimin e 
organit komunal kompetent për punët e bujqësisë dhe pëlqimin paraprak të 
ministrisë.  

19.3. Brenda territorit të një komune mund të themelohen një ose më shumë 
vendgjueti. Po qe se sipërfaqet e tokave në të cilat themelohet vendgjuetia 
gjendet në territorin e dy apo më shumë komunave, vendgjuetinë e themelon 
komuna në të cilën gjendet pjesa më e madhe e vendgjuetisë, me propozimin e 
komisionit të përbashkët profesional dhe me pëlqimin paraprak të ministrisë.  

19.4. Komuna duhet të siguroj se themelimi i vendgjuetisë është në pajtim me planet 
ekzistuese hapësinore.  

 
Neni 20 

Vendgjuetitë me rëndësi të veçantë 
 
20.1. Vendgjuetitë me rëndësi të veçantë themelohen me qellim të ruajtjes dhe 

përmirësimit të kushteve jetësore për kafshët e mëdha të egra, llojet e rralla e të 
rrezikuara të kafshëve të egra dhe drejtimit të zhvillimit të popullacioneve të tyre 
në mjedisin ku ato jetojnë. 

20.2. Vendgjuetitë me rëndësi të veçantë themelohen nga ministria me akt të veçantë 
nënligjor pa marrë parasysh pronësinë e tokës në të cilën themelohen.  

20.3. Ministria me rastin e themelimit të vendgjuetive nga ky nen, duhet të njoftoj 
komunat, dhe pronarët privat të territorit në të cilin shtrihen vendgjuetitë.  

20.4. Ministria duhet të siguroj se themelimi i vendgjuetive është në pajtim me planet 
ekzistuese hapësinore.  

 
Neni 21 

Rishikimi i kufinjëve administrativ 
 
21.1. Në vendgjuetitë e reja që themelohen, nuk mund të përfshihen tokat nga 

vendgjuetitë e themeluara me këtë ligj, përveç nëse menaxhuesi dhe autoriteti 
themelues i vendgjuetisë ekzistuese pajtohen për dhënien e një pjese të tokës 
vendgjuetisë së re.  

21.2. Nëse pronari dëshiron të shtoj ose zvogëloj sipërfaqen e tokës nga vendgjuetia 
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private, duhet të ketë pëlqimin e Ministrisë dhe të dy të tretat e pronarëve të 
vendgjuetive private.  

21.3. Brenda vendgjuetive me rëndësi të veçantë dhe vendgjuetive të përbashkëta, 
themeluesi mund të shtoj ose zvogëloj sipërfaqen e tokës nga vendgjuetitë sipas 
procedurave dhe standardeve të përcaktuara me këtë ligj për themelimin e 
vendgjuetive.  

21.4. Nëse tokat bëhen të papërshtatshme për gjueti për shkak të ndërrimit të 
destinimit, themeluesi mund të zvogëloj sipërfaqen e tokës nga vendgjuetia e 
caktuar pa procedurë formale.  

21.5. Kufijtë e vendgjuetive duhet sa më shumë që është e mundur të përcjellin kufijtë 
natyrorë të vendeve ku jetojnë llojet e caktuara të kafshëve të egra.  

21.6. Vendgjuetia private humb statusin e vendgjuetisë nëse paraqitet njëra nga arsyet 
e mëposhtme:  
a) nëse menaxhuesi nuk ka zhvilluar aktivitete menaxhuese në vendgjueti për 

dy vite të njëpasnjëshme.  
b) nëse dy të tretat e pronarëve të tokave të vendgjuetisë private tërhiqen nga 

vendgjuetia.  
c) për shkak të rishikimit të kufijve administrativ ose ndryshimit të përdorimit 

të tokës, Ministria konstaton se vendgjuetia nuk i plotëson më kushtet si që 
janë: sipërfaqja minimale, mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë publike.  

d) Personi juridik që vepron si menaxhues i vendgjuetisë deklaron se ka 
falimentuar ose nuk ekziston më.  

21.7. Vendgjuetia e rëndësisë së veçantë ose vendgjuetia e përbashkët do të humb 
statusin e vendgjuetisë nëse për shkak të ndryshimit të karakterit ose destinimit 
të tokës, sipërfaqja e vendgjuetisë zvogëlohet nën minimumin e përcaktuar me 
këtë ligj.  

 
Neni 22 

Zonat e mbrojtura 
 
Nëse vendgjuetia përfshinë tokat në zonat e caktuara të mbrojtura, ato qeverisen sipas 
dispozitave të ligjit për themelimin e parqeve apo zonave të mbrojtura të natyrës dhe 
me atë ligj mund të kufizoj gjuetinë në ato toka. 
 

Neni 23 
Prona brenda vendgjuetive 

 
23.1. Të gjithë pronarët e tokave brenda vendgjuetive duhet të ndërmarrin masa të 

nevojshme për parandalimin e dëmeve ndaj kafshëve të egra. 
23.2. Personat që merren me bujqësi ose pylltari brenda vendgjuetive duhet të kenë 

kujdes gjatë përdorimin të preparateve kimike të ndryshme dhe gjatë korrjeve 
dhe kositjeve të minimizojnë dëmet ndaj kafshëve të egra. 
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Neni 24 
Vendet e ndaluara për gjueti 

 
24.1. Vendgjuetitë nuk përfshinë: 

a) Zonat e natyrës posaçërisht të mbrojtura në të cilat me aktin e shpalljes si 
zonë e mbrojtur apo ndonjë akt tjetër të veçantë është ndaluar gjuetia si: 
rezervati strikt i natyrës, parku nacional, monumenti i natyrës, zona 
menaxhuese e habitateve ose e llojeve të mbrojtura, peizazhi i mbrojtur, 
zona e mbrojtur e resurseve natyrore.  

b) Tokat brenda 300 metrave nga vendbanimet, rrugët kryesore publike, 
ndërtesat fetare, shkollat, dyqanet ose zyrët.  

c) Varrezat, aeroportet, bazat ushtarake dhe oborret e mbyllura.  
d) Fidanishtet, pemishtet, vreshtat dhe kopshtet të destinuara për prodhim 

intensiv në sipërfaqe deri në 100 ha nëse janë të rrethuara me rrethojë e cila 
e pengon migrimin natyror të kafshëve të egra.  

24.2. Me qëllim të ruajtjes dhe kultivimit më të suksesshëm të kafshëve të egra 
caktohen territore kultivuese. Madhësia e territoreve kultivuese sipas llojit të 
kafshëve të egra dhe mënyrës së menaxhimit të vendgjuetive që gjenden në këto 
territore përcaktohen nga ministria me akt të veçantë nënligjorë.  

 
Neni 25 

Kufijtë administrativ të vendgjuetisë 
 
25.1. Në rast se nuk ekzistojnë kufijtë natyror si rrugët, hekurudhat, lumenjtë, liqejtë 

apo vija tjera ndarëse të kufirit, menaxhuesi i vendgjuetisë duhet të shënoj 
kufijtë administrativ të vendgjuetisë dhe duhet të mirëmbajë këto shenja.  

25.2. Mënyrën e shënimit të kufijve të vendgjuetisë e përcakton Ministri me akt 
nënligjor.  

25.3. Askush nuk mund të merr, dëmtoj, lëviz, ose shkatërroj shenjat e kufijve 
administrativ që vehen sipas këtij neni pa lejen e menaxhuesit të vendgjuetisë.  

 
Neni 26 

Menaxhimi i vendgjuetive private 
 
26.1. Vendgjuetitë private menaxhohen nga themeluesit e vendgjuetive.  
26.2. Vendgjuetitë private mund të jepen me qira dhe nënqira.  
 

Neni 27 
Dhënia e vendgjuetive në menaxhim 

 
27.1. Vendgjuetitë e përbashkëta u jepen në menaxhim personave që i plotësojnë 

kushtet sipas këtij ligji përmes koncesionit apo dhënies me qira. Vendgjuetitë 
mund t’iu jepen në menaxhim personave fizik ose juridik. 

27.2. Vendgjuetitë me rëndësi të veçantë menaxhohen nga Agjencioni Pyjor i 
Kosovës apo subjekti tjetër i autorizuar nga ministria.  

27.3. Vendgjuetitë jepen në koncesion ose me qira përmes procedurës së tenderit i cili 
shpallet pas themelimit të vendgjuetive.  
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Neni 28 
Dhënia e vendgjuetive në koncesion 

 
28.1. E drejta në koncesion mund ti i pet personit fizik apo juridik, vendor apo të huaj 

në kohëzgjatje deri në 30 vjet. Ministria mundet me vendim të posaçëm të ndaloj 
të drejtën e dhënies në koncesion të sipërfaqeve të caktuara në të cilat është 
themeluar vendgjuetia me rëndësi të veçantë.  

28.2. Nëse e drejta në koncesion jepet në zonat e mbrojtura në të cilat është e lejuar 
themelimi i vendgjuetive, koncesioni jepet me pëlqimin e subjektit që menaxhon 
me zonat e mbrojtura të natyrës sipas aktit për shpalljen e zonës së mbrojtur të 
natyrës.  

28.3. Vendgjuetia e dhënë në menaxhim me koncesion nuk mund të jepet në nën 
koncesion.  

 
Neni 29 

 
29.1. Vendimin për dhënien e vendgjuetisë në koncesion e merr ministria në bazë të 

procedurës së tenderimit publik.  
29.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni Ministria mundet që me kërkesën e 

qiramarrësit të vendgjuetisë, gjatë kohëzgjatjes së qirasë, në bazë të mendimit të 
inspekcionit kompetent, ta jap vendgjuetinë në koncesion deri në njëzet vjet, me 
kushte të njëjta, nëse:  
a) në vendgjueti ka ndërtuar objekte të gjuetisë të cilat nuk mund të 

amortizohen brenda njëzet viteve.  
b) ka arrite gjendjen e përcaktuar numerike të kafshëve të trasha të egra si 

dreri, ariu, dhia e egër etj.,dhe ka arritur rezultate të mira ne ruajtjen dhe 
rritjen e tufave natyrore të kafshëve të egra.  

c) në periudhën e kaluar ka përfillë të gjitha dispozitat e planit të menaxhimit, i 
ka përmbushë të gjitha obligimet kontraktuese me kohë dhe ka respektuar 
dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore.  

d) në periudhën e kaluar ka patur bashkëpunim të mirë me menaxhuesit e 
vendgjuetive për rreth dhe me shërbimin e inspekcionit dhe nuk i janë 
shqiptuar masa ndëshkuese.  

e) me sukses ka zbatuar masat e mbrojtjes së kafshëve të egra nga gjuetia e 
kundërligjshme dhe sëmundjet dhe ka bashkëpunuar në pengimin e gjuetisë 
së kundërligjshme.  

f) me sukses ka parandaluar dëmet dhe evituar pasojat e dëmshme nga kafshët 
e egra në sipërfaqet bujqësore dhe pyjore.  

29.3. Vendimin për shpalljen e tenderit publik për dhënien e vendgjuetisë në 
koncesion e bjen ministria.  

29.4. Ofertuesi, ofertës për marrjen e vendgjuetisë në koncesion ia bashkëngjet 
dëshmitë për plotësimin e kushteve të parapara me këtë ligj dhe aktet nënligjore 
të nxjerrura sipas tij. Ofertuesi-koncesionari i cili është person juridik duhet të 
bashkangjes dëshminë se është i regjistruar për këtë veprimtari, ndërsa personi 
fizik, dëshminë se është i regjistruar në regjistrin e obliguesve të tatimit në fitim.  

29.5. Procedura e tenderimit zhvillohet sipas Ligjit për Prokurimin Publik. 
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Neni 30 
Shuma fillestare e kompensimit 

 
30.1. Shuma fillestare e kompensimit për koncesionin e vendgjuetisë përcaktohet në 

lartësi prej 30% të vlerës së kafshëve të egra të gjuajtura në vitin e dhjetë të 
planit të menaxhimit të llogaritura sipas çmimit të tregut.  

30.2. Në rastet kur nuk ekziston plani i menaxhimit shuma fillestare e kompensimit 
për koncesionin e vendgjuetisë përcaktohet në lartësi prej 50% të gjuetisë 
vjetore të kafshëve të egra të planifikuara sipas numrit të mundshëm të kafshëve 
të parapara me aktin e themelimit të vendgjuetisë dhe të llogaritura sipas çmimit 
të tregut.  

 
Neni 31 

Kontratat për koncesione 
 
31.1. Në bazë të vendimit për dhënien e koncesionit, lidhet kontrata me shkrim për 

koncesionin.  
31.2. Kontrata për koncesion përveç kushteve tjera të parapara me Ligjin për 

Koncesione, duket të përmbajë edhe:  
a) pozitën dhe madhësinë e vendgjuetisë e cila ipet në koncesion  
b) përshkrimin e llojit dhe numrit të kafshëve të egra që gjenden në vendgjueti  
c) kërkesën që koncesionari të zbatoj këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura 

sipas këtij ligji dhe planet menaxhuese.  
d) kërkesën që popullacioni i kafshëve për gjah të jetë në nivel të caktuar në 

fund të kohëzgjatjes së koncesionit dhe kompensimi i diferencës nëse ajo 
paraqitet  

e) kohëzgjatjen e koncesionit  
f) formën, lartësinë dhe afatin e pagesës së kompensimit për koncesion  
g) mundësinë dhe arsyet e shkëputjes së parakohshme të kontratës  
h) të drejtat dhe arsyet e ndërprerjes së njëanshme të kontratës. 

31.3. Programi i zhvillimit të vendgjuetisë i bashkëngjitet kontratës dhe është pjesë 
përbërëse e saj.  

31.4. Koncesionari është i obliguar që të nxjerr planin afatgjatë menaxhues me 
vendgjuetin në afat prej gjashtë muaj nga data e nënshkrimit të kontratës së 
koncesionit apo qirasë së vendgjuetisë, me pëlqimin e ministrisë.  

 
Neni 32 

Shkëputja e parakohshme e kontratës 
 
32.1. Dhënësi i koncesionit mund të shkëpusë kontratën për koncesion para skadimit 

të afatit nëse koncesionari: 
a) nuk përgatitë Planet menaxhuese ose operacionale,  
b) nuk bënë implementimin e planeve dhe nuk mbanë shënimet lidhur me to,  
c) nuk punëson numër të nevojshëm të rojeve të paraparë me Planin operacional,  
d) nuk bënë përmirësime në vendgjueti të zotuara ose kërkuara si kusht për 

dhënien e koncesionit, apo ato nuk i bënë me kohë,  
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e) nuk jep llogari për të hyrat nga vendgjuetia,  
f) nuk i bën pagesat me kohë,  
g) nuk mundëson inspektimin e planeve, regjistrave dhe dokumenteve 

përkatëse në kërkesë të autoritetit themelues, 
h) pengon autoritetet kompetente të inspektojnë vendgjuetitë,  
i) nuk i respekton dispozitat e këtij Ligji, ligjeve të tjera përkatëse dhe aktet 

tjera nënligjore,  
j) nuk përmbushë kushtet tjera të identifikuara si thelbësore në kontratë apo e 

përdorë vendgjuetin në kundërshtim me kontratën mbi koncesionin,  
k) nuk i zbaton masat dhe veprimet sipas këtij ligji. 

32.2. Kontrata e koncesionit shkëputet sipas ligjit edhe në rastet kur: 
a) Koncesionari është dënuar për shkelje të këtij ligji ose dispozitat e Kodit 

Penal që kanë të bëjnë me gjuetinë, dhe i është shqiptuar dënimi me burgim 
mbi 6 muaj ose dënimi me gjobë prej mbi 1.000 Euro.  

b) kur konstatohet se koncesionari e ka fituar kontratën mbi koncesionin me 
mashtrim, korrupsion ose veprime tjera ilegale.  

c) Kur vendgjuetia e humbë statusin e vendgjuetisë sipas këtij ligji.  
32.3. Kontrata për koncesion duhet të përcaktoj të drejtat dhe obligimet e palëve nëse 

vendgjuetia zgjerohet ose zvogëlohet gjatë kohëzgjatjes së kontratës.  
32.4. Nëse kontrata për koncesion shkëputet pa fajin e koncesionarit, ai mund të 

kërkoj kompensim nga Qeveria. Vlera e kompensimit nga ky nen mund të jetë 
deri në vlerën e të ardhurave të pastra që koncesionari do ti realizonte realisht 
nga menaxhimi me vendgjueti.  

 
Neni 33 

Pagesat për koncesione 
 
Pagesat nga koncesioni derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

Neni 34 
Dhënia e vendgjuetive me qira 

 
34.1. Vendgjuetitë e përbashkëta mund të jepen me qira personave fizik dhe juridik, 

vendor dhe të huaj të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligje dhe aktet 
nënligjore të nxjerrura sipas tij, në kohëzgjatje deri në dhjetë vjet.  

34.2. Vendgjuetit e përbashkëta ipen me qira nëpërmes ofertës publike nga Komuna 
me pëlqimin e ministrisë.  

34.3. Për dhënien me qira të vendgjuetisë njoftohet Federata.  
34.4. Procedurën e ofertimit për dhënien me qira të vendgjuetisë së përbashkët e 

zhvillon Komuna në territorin e së cilës gjendet vendgjuetia e përbashkët në 
bazë të dispozitave të Ofertimi publik.  

34.5. Ftesa për ofertë nga ky nen përmban kushtet më të përafërta për dhënien me qira 
të vendgjuetisë së përbashkët.  

34.6. Ofertës i bashkëngjitet dokumentacioni për plotësimin e kushteve të përcaktuara 
me këtë ligj dhe kushtet e parapara me ofertë.  
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Neni 35 
Çmimi fillestar i qirasë 

 
35.1. Çmimi fillestar për qiranë e vendgjuetisë përcaktohet në lartësi prej 30% të 

vlerës së kafshëve të egra të gjuajtura në vitin e pestë të planit të menaxhimit të 
llogaritura sipas çmimit të tregut.  

35.2. Në rastet kur nuk ekziston plani i menaxhimit çmimi fillestar për qiranë e 
vendgjuetisë përcaktohet në lartësi prej 50% të gjuetisë vjetore të kafshëve të 
egra të planifikuara sipas numrit të mundshëm të egërsirave sipas aktit të 
themelimit të vendgjuetisë të llogaritura sipas çmimit të tregut.  

 
Neni 36 

Kontrata për qiranë 
 
36.1. Në bazë të vendimit mbi zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm Komuna dhe 

ofertuesi lidhin kontratën mbi dhënien me qira të vendgjuetisë së përbashkët. 
Kontrata lidhet në formë të shkruar dhe përveç tjerash duhet të përmban: 
a) Emërtimin, madhësinë dhe infrastrukturën përcjellëse të vendgjuetisë,  
b) kohëzgjatjen e qirasë;  
c) formën, lartësinë dhe afatin e pagesës së qirasë;  
d) masat të cilat shfrytëzuesi i vendgjuetisë detyrohet t’i ndërmerre me qëllim 

të zhvillimit të vendgjuetisë;  
e) llojin dhe numrin e përafërt të kafshëve të egra;  
f) të drejtat dhe obligimet tjera të parapara me rregullat e gjuetisë.  

36.2. Kontrata nga paragrafi 1 i këtij neni mundet, me kërkesën e qiramarrësit të 
vazhdohet më së voni në afat prej tre muaj para skadimit të afatit të kontratës për 
kohen dhe kushtet e njëjta, po qe se vërtetohet se qiramarrësi gjatë kohës së 
menaxhimit të vendgjuetisë me qira iu ka përmbajtur kushteve të kontratës dhe 
dispozitave ligjore si dhe akteve nënligjore të nxjerrura sipas këtij ligji.  

36.3. Kushtet që duhet ti plotësoi qiramarrësi vendgjuetisë përcaktohen me akt 
nënligjor dhe me kontratën e qirasë.  

36.4. Ministria me akt të veçantë e përcakton numrin e kafshëve të egra në vendgjueti.  
 

Neni 37 
Shkëputja e parakohshme e kontratës 

 
37.1. Kontrata e qirasë mund të shkëputet para skadimit të afatit për të cilin është 

lidhë nëse: 
a) qiramarrësi nuk menaxhon vendgjuetin në harmoni me këtë ligj dhe 

kontratën mbi dhënien me qira të vendgjuetisë;  
b) për shkak të moszbatimit të masave të parapara me Planin menaxhuese dhe 

kur fondi i kafshëve të egra ka rënë nën minimumin e paraparë me Planin 
menaxhues;  

c) mjetet e realizuara përmes menaxhimit me vendgjuetin nuk i shfrytëzon për 
qëllime të parapara sipas këtij ligji.  

d) Nëse sipërfaqja e vendgjuetisë zvogëlohet për më tepër se 20%  
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e) Nuk e paguan qiranë në afatin e paraparë me kontratë.  
37.2. Në rastet e shkëputjes së parakohshme të kontratës së qirasë së vendgjuetisë 

gjendjen në vendgjueti dhe zbatimin e Planit menaxhuese e konstaton komisioni 
profesional i formuar nga themeluesi i vendgjuetisë. Qiramarrësi i 
deriatëhershëm obligohet që të bënë kompensimin e diferencës negative të 
kafshëve të egra dhe dëmit eventual të shkaktuar në vendgjueti sipas çmimeve të 
tregut.  

37.3. Përcaktimi i diferencës negative të kafshëve të egra dhe dëmtimit të objekteve 
teknike dhe të menaxhimit, bëhet me akt nënligjor të nxjerrur nga ministria.  

37.4. Në të gjitha rastet e shkëputjes së parakohshme të kontratës së qirasë së 
vendgjuetisë, zhvillohet procedura e re e ofertimit publik për dhënien e 
vendgjuetisë në shfrytëzim. Deri në dhënien e vendgjuetisë në shfrytëzim, 
ndalohet gjuetia e kafshëve të egra ndërsa masat e kultivimit dhe të mbrojtjes së 
kafshëve të egra i ndërmerr themeluesi i vendgjuetisë apo organi që ai e 
autorizon.  

 
Neni 38 

Pagesa e qirasë 
 
38.1. Mjetet e paguara nga qiraja e vendgjuetive të përbashkëta derdhen në Buxhetin e 

Komunës në territorin e të cilës është vendgjuetia. 
38.2. Afati dhe mënyra e pagesës së qirasë nga ky nen përcaktohet me kontratën mbi 

dhënien me qira të vendgjuetisë së përbashkët. 
 

Neni 39 
Autorizimet dhe përgjegjësitë themelore të menaxhuesve të vendgjuetive 

 
39.1. Menaxhuesit e vendgjuetive: 

a) Caktojnë rregullat e vendgjuetive që janë të arsyeshme dhe të domosdoshme 
për mbrojtjen e pronës, shëndetit publik dhe sigurisë, dhe që mundësojnë 
përdorimin e drejtë të vendgjuetisë për gjah, të cilat duhet të jenë në pajtim 
me këtë ligj, aktet nënligjore të nxjerrura sipas tij dhe me rregullat e 
menaxhimit të qëndrueshëm me kafshë të egra.  

b) Caktojnë kushtet për lejimin e gjuetisë, përfshirë kufizimin e gjuetisë për 
kohë të caktuara, zona të caktuara, në lloje të caktuara, në kafshë të 
madhësisë, moshës ose gjinisë së caktuar si dhe të kufizojnë përdorimin e 
mjeteve dhe metodave të caktuara.  

c) Të caktojnë tarifat e gjuajtjes për personat që lejohen të gjuajnë në 
vendgjueti.  

d) Të caktojnë tarifa-çmimet për shfrytëzimin e ndërtesave të ndërtuara për 
funksion të gjuetisë që gjenden në vendgjueti dhe shërbimet në to.  

e) Të organizojnë aktivitete të gjahut dhe të ofrojnë shërbime tjera gjahtarëve.  
f) Menaxhuesi i vendgjuetisë mund të rris numrin e kafshëve për gjah duke 

lëshuar kafshë në vendgjueti me leje të Ministrisë dhe pasi që Institucioni i 
autorizuar nga ministria të ketë vërtetuar se ato nuk janë të infektuara nga 
ndonjë sëmundje ngjitëse dhe me pëlqimin e Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinorë.  
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g) Me pëlqimin e pronarit të tokës së përfshirë në vendgjueti dhe sigurimin e 
lejeve përkatëse, menaxhuesi i vendgjuetisë mund të ndërtoj dhe riparoj 
ndërtesa dhe anekse të ndërtesave për nevoja të gjahtarëve.  

h) Me pëlqimin e pronarit të tokës së përfshirë në vendgjueti menaxhuesi i 
vendgjuetisë mund të siguroj ushqim, ujë ose strehimore për kafshët e 
gjahut ose të përmirësoj vendqëndrimet e tyre.  

i) Menaxhuesi i vendgjuetisë është i obliguar të ketë shërbimin profesional ose 
ekspertin për zbatimin e planit menaxhues të gjuetisë dhe shërbimin e 
ruajtjes së gjahut.  

39.2. Për përparimin e punës së përditshme dhe menaxhimit me vendgjueti, ministria 
mund të nxjerr akt nënligjor për zgjerimin apo kufizimin e kompetencave të 
menaxhuesve të vendgjuetive.  

 
Kapitulli V: Planifikimi dhe Inventarizimi 

 
Neni 40 

Planifikimi i menaxhimit me kafshë gjahu 
 
Menaxhimi i kafshëve të egra dhe i Vendgjuetive bëhet sipas: 

a) Programit zhvillimor të gjuetisë në Kosovës  
b) Planit menaxhues të vendgjuetive  
c) Planit operativ vjetor  

 
Neni 41 

Programi zhvillimor i gjuetisë në Kosovë 
 
41.1. Programi zhvillimor i gjuetisë për Kosovë bëhet për periudhë 10 vjeçare. Ky 

program hartohet nga Ministria ndërsa aprovohet nga Qeveria.  
41.2. Ministria duhet ta përgatisë programin e parë zhvillimor brenda dy viteve nga 

dita e aprovimit të këtij ligji.  
41.3. Gjatë përgatitjes së këtij programi Ministria do të konsultohet me ministritë dhe 

agjencitë tjera përkatëse, nga lëmia e mbrojtjes së natyrës, turizmit, bujqësisë 
dhe pylltarisë si dhe të kujdeset që Programi të jetë në përputhje me planin 
hapësinor ekzistues të Kosovës.  

 
Neni 42 

Plani menaxhues i vendgjuetisë 
 
42.1. Menaxhimi i vendgjuetive bëhet sipas Planeve menaxhuese 10 vjeçare të cilat i 

hartojnë menaxhuesit e vendgjuetive për çdo vendgjueti që ata menaxhojnë.  
42.2. Menaxhuesit duhet të përgatisin planin 10-vjeçar menaxhues të vendgjuetive 

brenda gjashtë muajsh nga dita e lidhjes së kontratës për menaxhim me 
vendgjueti.  

42.3. Plani menaxhues i vendgjuetisë duhet të jetë në pajtim me Programin zhvillimor 
të gjuetisë, planet e menaxhimit me pyje, kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të 
tokave bujqësore, bazat hidroekonomike, planet hapësinore, Ligjin për mbrojtjen 
e natyrës dhe dokumentet ndërkombëtare nga kjo lëmi.  
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42.4. Planet menaxhuese të vendgjuetive me rëndësi të veçantë aprovohen nga 
ministria ndërsa planet menaxhuese të vendgjuetive të përbashkëta dhe private 
nga komuna me pëlqimin paraprak të ministrisë.  

42.5. Nëse subjektet e autorizuar për aprovimin e Planeve menaxhuese nga paragrafi 4 
i këtij neni e refuzojnë Planin, menaxhuesi i vendgjuetisë është i obliguar të bëjë 
përmirësimin e Planit brenda afatit prej 60 ditësh. Nëse subjekti i autorizuar 
brenda 60 ditësh nuk deklarohet rreth planit apo planin e refuzon pa ofruar 
shpjegime me shkrim për arsyet pse është refuzuar plani, plani konsiderohet i 
aprovuar. 

42.6. Plani menaxhues i vendgjuetisë përmban të gjitha të dhënat për vendgjuetin, 
llojin dhe numrin e kafshëve të egra, llojet e mbrojtura, masat e kultivimit, 
mbrojtjes dhe shfrytëzimit të kafshëve të egra. Plani i shfrytëzimit- gjuetisë 
duhet të jetë në harmoni me gjendjen numerike dhe strukturën e moshës dhe 
gjinisë së kafshëve të egra.  

42.7. Në rast të ndryshimit të përhershëm dhe qenësor të kushteve dhe rrethanave në 
të cilat bazohet plani menaxhues 10 vjeçar i vendgjuetisë, bëhet revidimi i tij. 
Revidimi bëhet sipas procedurës së njëjtë që parashihet për nxjerrjen e planit.  

42.8. Deri në nxjerrjen e planeve 10-vjeçare, menaxhimi i vendgjuetisë do të bëhet me 
planet operative vjetore.  

42.9. Përmbajtja, mënyra e dhënies së pëlqimit dhe aprovimit të planeve të 
menaxhimit të vendgjuetive dhe planeve vjetore të menaxhimit, përcaktohet me 
akt nënligjor të nxjerrur nga ministria.  

 
Neni 43 

Planet vjetore të menaxhimit 
 
43.1. Menaxhuesit e vendgjuetive duhet të përgatisin planet vjetore të menaxhimit për 

çdo vendgjueti që ata e menaxhojnë.  
43.2. Plani vjetor i menaxhimit duhet të jetë në harmoni me planin 10-vjeçar të 

menaxhimit me vendgjueti.  
43.3. Menaxhuesi i vendgjuetisë mund t’i jep leje gjahtarëve për të gjuajtur vetëm 

nëse është aprovuar plani vjetor i menaxhimit.  
43.4. Plani vjetor i menaxhimit për vendgjuetitë me rëndësi të veçantë aprovohet nga 

ministria ndërsa planet vjetore menaxhuese të vendgjuetive të përbashkëta dhe 
private nga komuna me pëlqimin paraprak të ministrisë.  

43.5. Nëse subjektet e autorizuar për aprovimin e planeve vjetore menaxhuese nga 
paragrafi 4 i këtij neni e refuzojnë planin vjetor, menaxhuesi i vendgjuetisë është 
i obliguar të bëjë përmirësimin e planit brenda afatit prej 30 ditësh. Nëse 
subjekti i autorizuar brenda 30 ditësh nuk deklarohet rreth planit apo planin e 
refuzon pa ofruar shpjegime me shkrim, plani konsiderohet i aprovuar. Kjo pikë 
vlen edhe për pëlqimet që kërkohen nga ministria për planet vjetore 
menaxhuese.  

43.6. Menaxhuesit e vendgjuetisë duhet të mbajnë shënime për veprimet që ata i kanë 
ndërmarr për përmbushjen e planeve vjetore menaxhuese dhe t’i bëjnë raport 
vjetor themeluesit të vendgjuetisë dhe institucioneve tjera të autorizuara.  

43.7. Të gjitha aktivitetet e menaxhimit duhet të jenë në përputhje me planet vjetore 
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menaxhuese të aprovuara. Nëse për shkak të fatkeqësisë natyrore ose rasteve 
tjera emergjente nuk mund të zbatohet plani vjetor menaxhues, menaxhuesi i 
vendgjuetisë duhet që sa më shpejtë që është e mundur të njoftoj Ministrinë.  

43.8. Pronarët, tokat e të cilëve janë të përfshirë në vendgjueti duhet të lejojnë 
menaxhuesit e vendgjuetive që në ato toka të ndërmarrin veprimet dhe 
aktivitetet e parapara në planet vjetore të menaxhimit.  

 
Neni 44 

Inventarizimi dhe mbikëqyrja 
 
44.1. Menaxhuesit e vendgjuetive janë të obliguar të grumbullojnë të dhëna për 

numrin e kafshëve të egra brenda vendgjuetisë dhe të dhëna tjera për gjendjen 
dhe kushtet e jetesës së kafshëve në vendgjueti.  

44.2. Menaxhuesit e vendgjuetive janë të obliguar që shënimet nga paragrafi 1 i këtij 
neni t’ia dërgojnë ministrisë me kërkesën e saj e cila e mban regjistrin e 
kafshëve të egra të të gjitha vendgjuetive në Kosovë dhe mbikëqyr mbajtjen e 
numrit dhe kushtet e jetesës së kafshëve.  

44.3. Nëse menaxhuesi i vendgjuetisë dështon të ofroj të dhëna për inventarizim ose të 
dhënat tjera për kushtet e jetesës së kafshëve, ministria mund të mbyll 
vendgjuetinë derisa menaxhuesi të ofroj të dhënat nga ky nen. 

 
Kapitulli VI: Rojet e gjahut 

 
Neni 45 

Punësimi i rojeve 
 
45.1. Menaxhuesit e vendgjuetive janë të obliguar të punësojnë një numër të 

arsyeshëm të rojeve për të mbrojtur vendgjuetitë nga gjahu i kundërligjshëm dhe 
dëmtimet tjera të kafshëve të egra.  

45.2. Në planet vjetore të menaxhimit, menaxhuesit e vendgjuetive duhet të 
deklarojnë numrin minimal të rojeve që menaxhuesi ka të punësuar dhe që do të 
punësoj.  

45.3. Rojet e gjahut duhet të mbajnë shenjën e identifikimit dhe uniformën gjersa janë 
në detyrë.  

45.4. Menaxhuesit e vendgjuetive duhet të pajisin rojet e tyre me armë sipas ligjit dhe 
me mjete të komunikimit me të cilat u mundësohet komunikimi me 
menaxhuesin dhe policinë për të kërkuar asistencë gjersa janë në detyrë.  

 
Neni 46 

Detyrat dhe përgjegjësitë e rojës së gjuetisë 
 
46.1. Roja e gjahut ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

a) heton shkeljet e mundshme të këtij ligji, akteve nënligjore të nxjerrura sipas 
tij ose rregullave të vendgjuetisë, në bashkëpunim me autoritetet përkatëse.  

b) ndalon personat që posedojnë pajime për gjueti, qenë të gjahut, kafshë 
gjahu, ose trofej në ose afër vendgjuetisë, i legjitimon dhe kërkon t’i 
tregojnë dokumentet që i autorizojnë ata persona të gjuajnë.  
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c) ndalon dhe identifikon personat për të cilët roja me arsye dyshon se janë 
duke bërë shkelje të këtij ligji, akteve nënligjore të nxjerrura sipas tij ose 
rregullave të vendgjuetisë.  

d) ndalon dhe kontrollon automjetet dhe mjetet tjera të transportit nëse me 
arsye dyshon se janë përdorur në shkelje të këtij ligji, akteve nënligjore të 
nxjerrura sipas tij ose rregullave të vendgjuetisë.  

e) konfiskon përkohësisht kafshën e gjuajtur, trofetë, dhe pajisjet e gjuetisë për 
të cilat roja me arsye dyshon se janë përfshirë në shkelje të këtij ligji, akteve 
nënligjore të nxjerrura sipas tij ose rregullave të vendgjuetisë dhe ato ia 
dorëzon policisë.  

f) pengon shkatërrimin e vendbanimeve të kafshëve dhe të vegjëlve të tyre, 
shtrofullave, çerdheve, dhe vezëve.  

g) vret kafshën e egër të plagosur rëndë ose të sëmurë.  
h) lajmëron menjëherë menaxhuesin e vendgjuetisë dhe Shërbimin Veterinar 

për paraqitjen e ndonjë sëmundje apo ngordhjen e kafshës së egër apo 
kafshës tjetër dhe për rrezikun e drejtpërdrejtë nga fatkeqësitë elementare.  

i) informon menaxhuesin e vendgjuetisë dhe organin kompetent për gjuetinë të 
kundërligjshme.  

46.2. Përgatitja shkollore, uniforma, shenja identifikuese, lloji i armës dhe formulari i 
fletëparaqitjes përcaktohen me akt nënligjorë të nxjerr nga ministria.  

 
Kapitulli VII: Trofetë 

 
Neni 47 

Vlerësimi i trofeve 
 
47.1. Trofetë e kafshëve të egra të gjahut nga neni 4 i këtij Ligji, konsiderohen brirët, 

dhëmbët, lëkura, kafka dhe kafsha e balsamuar ose pjesa e saj.  
47.2. Trofetë nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të vlerësohen.  
47.3. Vlerësimin e trofeve e bënë komisioni i përbërë nga vlerësuesit e autorizuar të 

cilët e kanë dhënë provimin për vlerësues të trofeve.  
47.4. Provimi për vlerësues të trofeve jepet në Federatë.  
47.5. Komisionin për vlerësimin e trofeve të vendgjuetive të veçanta e formon 

Ministria ndërsa për trofetë e vendgjuetive tjera organi kompetent komunal me 
propozimin e Federatës.  

47.6. Komisionet nga paragrafi paraprak për vlerësimet e trofeve e njoftojnë 
Federatën e cila mbanë evidencën e trofeve kulminante dhe të jashtëzakonshme.  

47.7. Trofetë mund të nxirren nga vendgjuetia apo nga vendi vetëm me listën e 
trofeve të cilën e lëshon komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni në formularët e 
përcaktuar, i cili edhe e mbanë evidencën e trofeve të kafshëve të egra dhe fletë 
trofeve të lëshuara.  

47.8. Trofetë kulminante mund të blehen nga Ministria.  
47.9. Trofetë kulminante nuk mund të shiten jashtë vendit.  
47.10. Përjashtimisht ministria mund të lejoj shitjen e trofeut kulminant jashtë vendit 

nëse atë nuk e ka blerë ministria.  
47.11. Mënyra e vlerësimit, mbajtjes së evidencës së trofeve, formulari dhe mënyra e 
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lëshuarjës së listës së trofeve dhe e raportimit mbi vlerësimin e trofeve 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerr nga ministria.  

 
Neni 48 

Pronësia e kafshëve të vrara dhe trofeve 
 
48.1. Çdo kafshë gjahu e vrarë ose zënë gjatë gjuetisë shkencore nga ky ligj dhe çdo 

trofe nga kafsha e tillë është pronë e gjahtarit. 
48.2. Çdo kafshë gjahu e vrarë ose zënë si lloj dëmtuese mishi dhe trofeu prej një 

kafshë të tillë është pronë e menaxhuesit të vendgjuetisë nëse është vrarë ose 
zënë në vendgjueti ndërsa pronë e Ministrisë nëse është vrarë ose zënë jashtë 
ndonjë vendgjuetisë. 

48.3. Çdo kafshë gjahu e vrarë ose zënë gjatë reduktimit apo ndonjë emergjence nga 
ky ligj dhe mishi e trofeu i kafshës së tillë është pronë e menaxhuesit të 
vendgjuetisë.  

48.4. Ministria me akt nënligjor mund të rregulloj bartjen e kafshëve të egra nga një 
vend në tjetrin, vënien në qarkullim të kafshëve të egra, inspektimin dhe shitjen 
e mishit të kafshëve të gjahut të gjuajtura me leje.  

48.5. Askush nuk mund të posedoj, shes, blej, ose tregtoj çfarëdo kafshe gjahu vrarë 
në mënyrë të kundërligjshme ose zënë ose çdo trofeu ose produkti të prodhuar 
prej një kafshe të tillë.  

 
Kapitulli VIII: Parandalimi dhe kompensimi i dëmeve 

 
Neni 49 

Dëmet nga kafshët e egra 
 
49.1. Menaxhuesi i vendgjuetisë gjegjësisht pronari apo shfrytëzuesi i tokës në të 

cilën gjendet vendgjuetia si dhe sipërfaqja e tokës jashtë vendgjuetisë në të cilat 
gjinden kafshët e egra detyrohen që të ndërmarr masa për pengimin e dëmeve që 
mund t’i shkaktojnë kafshët e egra pronës dhe njerëzve në vendgjueti.  

49.2. Për pengimin e dëmeve nga kafshët e egra, menaxhuesi i vendgjuetisë duhet të 
ndërmerr këto masa:  
a) të mbajë gjendjen numerike të kafshëve të egra në numër optimal gjegjësisht 

në kapacitetin e paraparë për vendgjuetinë;  
b) të siguroj ushqim dhe ujë të mjaftueshëm në vendgjueti;  
c) pronarët e kulturave bujqësore dhe pyjore në bashkëpunim me menaxhuesin 

e vendgjuetisë duhet të zbatojnë masa preventive për mbrojtjen e kulturave 
bujqësore dhe pyjore duke përdorur preparate kimike dhe mjete mekanike, 
frikësuese dhe ngritjen e gardheve.  

d) sigurimi i ushqimit dhe mbjellja e kulturave bujqësore në vendgjueti me 
qëllim të mbajtjes së kafshëve të egra larg pronave ku mund të shkaktohen 
dëme eventuale,  

49.3. Ministria me akt të veçantë nënligjor përcakton masat për parandalimin e 
dëmeve nga kafshët e egra.  
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Neni 50 
Masat për pengimin e dëmit 

 
50.1. Me aktin e themelimit të vendgjuetisë përcaktohen masat për pengimin e 

dëmeve nga kafshët e egra të cilat i ndërmerr menaxheri i vendgjuetisë, e 
sidomos: 
a) nxjerrjen e planit vjetor për masat të cilat i ndërmerr për pengimin e dëmeve 

nga kafshët e egra (sezonale, llojit të kafshës së egër, llojit të demit nga 
kafsha e egër, kulturave bujqësore dhe të ngjashme), 

b) furnizimin me mjete mbrojtëse për realizimin e planit vjetor nga paragrafi 1. 
pika c e këtij neni,  

c) me kërkesën e shfrytëzuesve të tokave, bën shpërndarjen falas të mjeteve të 
nevojshme mbrojtëse të parapara me planin vjetor dhe ofron udhëzime për 
përdorimin e tyre.  

50.2. Masat nga paragrafit 1 i këtij neni nuk aplikohen për pemishte të rrethuara, 
plantazhe dhe kultura tjera të ngjashme në pengimin e dëmeve nga kafshët e 
egra.  

 
Neni 51 

Mbrojtja e të lashtave 
 
Po qe se menaxheri i vendgjuetisë mban numër të kafshëve mbi numri e paraparë me 
Planin menaxhues, detyrohet që me shpenzime të veta dhe me preparate të 
përshtatshme kimike dhe mjete mekanike t’i mbroj të mbjellurat dhe të lashtat e 
rrezikuara nga dëmet nga kafshët e egra. 
 

Neni 52 
Të drejtat dhe detyrimet e pronarëve dhe shfrytëzuesve të tokave 

 
52.1. Pronarët përkatësisht shfrytëzuesit e tokave kanë të drejta dhe obligime: 

a) që me mjete përkatëse të siguruara nga menaxhuesi i vendgjuetisë dhe të 
përdorura sipas udhëzimeve të tij, të ndërmarrin masa në mbrojtjen e 
kopshtijeve, fidanishteve dhe të lashtave të tyre në pengimin e dëmeve nga 
kafshët e egra,  

b) ta lajmërojnë sa më parë menaxhuesin e vendgjuetisë mbi rrethanat që mund 
të ndikojnë në masat e ndërmarra për parandalimin e dëmeve të cilat mund 
t’i shkaktojnë kafshët e egra në token e tij, sikurse edhe të dëmeve të 
sapofilluara,  

c) t’i mundësojnë menaxhuesit që në tokat e tij të ndërmerr masa për pengimin 
e dëmeve nga kafshët e egra,  

d) që të largojnë të lashtat bujqësore në afatin optimal.  
52.2. Pronarët përkatësisht shfrytëzuesit e tokave kanë të drejtë të kërkojnë nga organi 

kompetent i themeluesit të vendgjuetisë zbatimin e masave për pengimin e 
dëmeve nga kafshët e egra nëse menaxhuesi i vendgjuetisë nuk i ndërmerr masat 
e përcaktuara me këtë ligj.  
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Neni 53 
Zvogëlimi i numrit të kafshëve të egra 

 
53.1. Me kërkesën e pronarëve apo shfrytëzuesve të tokave, ministria me akt të 

veçantë nënligjor mund të vendosë të zvogëlohet numri i llojit të caktuar të 
kafshëve të egra të cilat shkaktojnë dëme të përmasave të mëdha në kultura 
bujqësore, po qe se masat e parapara me këtë ligj nuk janë treguar mjaft të 
suksesshme dhe ekonomikisht të arsyeshme.  

53.2. Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së njerëzve dhe kafshëve, komunat, 
menaxhuesit e vendgjuetive, personat fizik dhe juridik të cilët ushtrojnë 
veprimtari të bujqësisë dhe pylltarisë janë të obliguar të organizojnë dhe të 
marrin pjesë në zvogëlimin e numrit të kafshëve të egra në zonat e rrezikuara 
dhe sjelljen e tyre në numër të arsyeshëm.  

53.3. Në vendgjuetitë dhe sipërfaqet e tokave jashtë saj në të cilat është paraqitur 
sëmundje ngjitëse apo që mund të paraqitet, menaxhuesi i vendgjuetisë si dhe 
personi i cili kujdeset për mbrojtjen e kafshëve të egra është i obliguar të zbatoi 
masat për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të lajmëroi Shërbimin Veterinar 
mbi rrezikun e përhapjes së saj.  

 
Neni 54 

Kompensimi i dëmit 
 
54.1. Për dëmin të cilin e shkaktojnë kafshët e egra që mund të gjuhen gjatë sezonës 

së hapur të gjuetisë, përgjegjës është menaxhuesi i vendgjuetisë në të cilën 
kafsha përherë jeton, me kusht që i dëmtuari ka ndërmarrë masat e parapara për 
pengimin e demit nga kafsha e egër, të cilat ka qenë i detyruar ti ndërmarri në 
harmoni me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura sipas tij.  

54.2. Kafshët e gjahut që gjinden në ose afër vendgjuetisë ku është bërë dëmi, 
konsiderohen se jetojnë përherë në atë vendgjueti, përveç nëse menaxhuesi i 
vendgjuetisë e vërteton të kundërtën.  

54.3. Nëse Qeveria apo ndonjë ministri përkatëse përkohësisht ose përherë e ndalon 
gjuetinë e kafshëve të gjahut, atëherë ajo është përgjegjëse për dëmet që i 
shkaktojnë kafshët e gjahut. Ndalimi i gjuajtjes së kafshëve të gjahut nuk 
përfshinë caktimin e sezonës së hapur për kafshët nga neni 8.  

54.4. Personat të cilët kullosin bagëtinë në kullosat për të cilat nuk posedojnë leje për 
kullotje apo nuk paguajnë taksën e caktuar për kullosë si dhe personat të cilët 
gjuajnë në mënyrë të kundërligjshme nuk kanë të drejt në kompensim të demit të 
shkaktuar nga kafshët e egra gjatë gjuetisë.  

 
Neni 55 

Dëmet në kafshët e egra 
 
55.1. Për mbrojtjen e kafshëve të egra në vendgjueti, menaxhuesi i vendgjuetisë 

ndërmerr këto masa: 
a) mbrojtja me ndalesën e gjuetisë të llojeve të caktuara të kafshëve të egra 

gjatë tërë vitit;  
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b) mbrojtja me ndalesën e gjuetisë gjatë sezonit të gjuetisë të llojeve të 
caktuara;  

c) mbrojtja e kafshëve të egra në rast të fatkeqësive elementare (zjarri, 
vërshimi, bora, thatësia e madhe, etj.);  

d) mbrojtja nga sëmundjet e kafshëve në vendgjueti;  
e) evidentimi i kafshëve të sëmura dhe ndërmarrja e masave për kontrollim nga 

veterinari;  
f) ndërmarrja e masave në sanimin e gjendjes numerike të kafshëve të egra, 

nëpërmes zvogëlimit të gjuetisë deri sa të arrihet numri i duhur i tyre në 
vendgjueti;  

g) pengimi i gjuetisë së kundërligjshme, mbrojtja e të vegjëlve dhe pengimi i 
përdorimit të preparateve të helmimit si dhe veprimet të tjera të pa lejuara 
sipas këtij ligji.  

h) në rrugë, në vendet ku mund të kalojnë kafshët e egra i propozon Organit 
kompetent vendosjen e shenjave të komunikacionit dhe të kufizimin e 
shpejtësisë.  

55.2. Personat juridik apo fizik të cilët gjuajnë kafshë të egra në kundërshtim me këtë 
ligj apo në mënyrë tjetër i shkaktojnë dëme vendgjuetisë detyrohen që dëmin e 
shkaktuar t’ia kompensojnë menaxhuesit të vendgjuetisë.  

55.3. Vlerësimi i dëmit bëhet nga Komisioni për vlerësimin e demit i cili formohet për 
vendgjuetitë me rëndësi të veçantë, nga ministria ndërsa për vendgjuetitë tjera, 
nga Komuna.  

55.4. Kompensimi i demit bëhet me marrëveshje në mes të menaxhuesit të 
vendgjuetisë dhe personit i cili ka shkaktuar dëmin. Po qe se në afat prej 30 
ditëve nuk arrihet marrëveshja për kompensim të demit menaxhuesi i 
vendgjuetisë kompensimin e demit e realizon përmes gjykatës në procedurë të 
rregullt gjyqësore.  

55.5. Ministria me akt nënligjor cakton listën e çmimeve gjegjësisht vlerën e kafshëve 
të gjahut sipas së cilës bëhet kompensimi, procedurën e kompensimit si dhe 
përbërjen e komisioneve për vlerësimin e dëmeve.  

 
Neni 56 

Qentë dhe Macet 
 
56.1. Pronarët e qenve nuk mund t’i lëshojnë qentë të bredhin të pakontrolluara në 

vendgjueti.  
56.2. Pronarët e kafshëve bujqësore mund t’i përdorin qentë e tyre në vendgjueti për 

të mbrojtur dhe kontrolluar kafshët e tyre, por numri i qenve nuk duhet të jetë 
më i madh se që është e nevojshme për mbrojtje dhe kontroll efektive, dhe qentë 
duhet të jenë nën kontroll të bariut.  

56.3. Pronarët e qenve dhe maceve janë përgjegjës për dëmet që qentë dhe macet e 
tyre i shkaktojnë në kafshët e gjahut në vendgjueti.  

56.4. Ministria me akt nënligjor mund të autorizoj menaxhuesit e vendgjuetive të 
kontrollojnë qentë dhe macet endacake në vendgjueti.  
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Kapitulli IX: Mbikëqyrja dhe Inspektimi 
 

Neni 57 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerrura 
sipas tij e bën ministria përmes Inspektorëve të gjuetisë dhe organeve tjera të 
autorizuara. 
 

Neni 58 
Autorizimet dhe detyrat e Inspektorit të gjuetisë 

 
58.1. Inspektori i gjuetisë është i autorizuar dhe ka për detyrë të: 

a) kontrollon vengjuetinë, objektet menaxhuese dhe teknike dhe kushtet tjera 
të përcaktuara të vendgjuetisë të cilat menaxhuesi është i obliguar t’i 
plotësoi për të menaxhuar me vendgjuetinë, si dhe mënyrën e shënimit të 
kufijve të vendgjuetisë; 

b) kontrollon zbatimin e Planit menaxhues dhe planeve operacionale vjetore të 
menaxhimit me vendgjuetitë; 

c) kontrollon librat afariste dhe dokumentacionin tjetër kur paraqitet nevoja me 
qëllim të shikimit të shfrytëzimit të mjeteve, zbatimin e rregullave dhe 
masave të cilat kanë të bëjnë me kafshët e egra dhe me vendgjuetitë;  

d) kontrollon gjuajtjen e kafshëve të egra, lejen për gjuajtjen e kafshëve të 
egra, fletë përcjelljet dhe listat e trofeve për kafshën e egër të gjuajtur;  

e) kontrollon përdorimin e armëve dhe municionit të përshtatshëm për gjueti;  
f) kontrollon zbatimin e masave për pengimin e dëmeve nga kafshët e egra dhe 

urdhëron masat e përkohshme për pengimin e dëmeve në kafshë të egra;  
g) bën kontrollin e masave të ndalimit nga neni 9 i këtij ligji;  
h) kontrollon punëtoritë e personave që bëjnë balsamimin e kafshëve;  
i) përkohësisht ndalon të gjitha veprimet të cilat janë në kundërshtim me këtë 

ligj dhe aktet nënligjore të nxjerrura në bazë të tij;  
j) përkohësisht konfiskon kafshën e egër të gjuajtur në mënyrë të 

kundërligjshme dhe pjesët e saja, ndalon vënien në qarkullim ose 
përvetësimin e pa ligjshëm të kafshës së mbytur dhe pjesëve të saja si dhe 
mjetet dhe pajisjet me të cilat është kryer veprimi i dyshuar, deri në 
Vendimin përfundimtarë të organit kompetent;  

k) urdhëron masat për pengimin e dëmeve në rastet urgjente në të cilat mund të 
shkaktohen dëme me përmasa me interes të përgjithshëm;  

l) i njofton organet kompetente për pa rregullsitë e konstatuara dhe marrjen e 
masave për evitimin e tyre.  

58.2. Të gjithë personat juridik dhe fizik të cilët i nënshtrohen inspektimit janë të 
obliguar që inspektorit të gjuetisë t’i mundësojnë inspektimin e papenguar dhe ti 
ofrojnë të gjitha shënimet e kërkuara. 
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Neni 59 
Marrja e masave 

 
59.1. Po qe se Inspektori i gjuetisë në procedurën e inspektimit vërteton se janë 

shkelur dispozitat e këtij ligji apo akteve të nxjerrura në bazë të tij, me 
Aktvendim urdhëron evitimin e pa rregullsive dhe mangësive brenda afatit të 
caktuar.  

59.2. Kundër Aktvendimit të Inspektorit të gjuetisë mund të ushtrohet ankesë 
ministrisë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit.  

59.3. Ankesa e ushtruar kundër Aktvendimit nuk e pengon ekzekutimin.  
59.4. Nëse Inspektori i gjuetisë, gjatë inspektimit konstaton se shkelja paraqet 

kundërvajtje apo vepër penale, është i detyruar të ushtroi kërkesë për inicimin e 
procedurës kundërvajtëse përkatësisht fletëparaqitje për inicimin e procedurës 
penale.  

 
Neni 60 

Kualifikimi i Inspektorëve të gjuetisë dhe identifikimi 
 
60.1. Punët e Inspektorit të gjuetisë mundet t’i ushtroi personi i cili ka të kryer 

Fakultetin e pylltarisë, veterinarisë gjegjësisht Fakultetin e bujqësisë drejtimi i 
blegtorisë ose Fakulteti i biologjisë dhe provimin profesional për Inspektor të 
gjuetisë me së paku 3 vjet përvojë të punës në lëmi. 

60.2. Programin për pjesën e posaçme të provimit profesional nga paragrafi 1 i këtij 
neni e përcakton ministria.  

60.3. Inspektori i gjuetisë pajiset me dokument zyrtarë të identifikimit. Formën dhe 
përmbajtjen e dokumentit zyrtarë të identifikimit e përcakton ministria.  

 
Kapitulli X: Dispozitat ndëshkimore 

 
Neni 61 
Dënimet 

 
61.1. Me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 deri 10.000 € do të dënohet për 

kundërvajtje personi nëse: 
a) lejon gjuajtjen apo gjuan kafshë të egra jashtë sezonit të hapur për gjueti 

(neni 8. paragrafi 6, 7,);  
b) organizon apo lejon gjuajtjen e kafshëve të egra ose gjuan kafshë të egra me 

teknika dhe mjete të ndaluara për gjueti (neni 9);  
c) kultivon kafshë të egra në numër i cili nuk është në harmoni me ekuilibrin 

biologjik të vendgjuetisë (neni 14 paragrafi 1);  
d) gjuan kafshët e egra në vendet e ndaluara për gjueti (neni 24);  
e) e jep të drejtën e gjuetisë në vendgjueti apo në pjesën e saj me nën qira në 

kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji (nenit 34. paragrafi 6);  
f) ngritë apo riparon anekse për nevoja të gjahtarëve në kundërshtim me këtë 

Ligj (neni 39.1 pika g);  
g) nuk e ka të organizuar shërbimin e rojës së gjuetisë dhe numër të 

punësuarve të paraparë me Planin operativ (neni 39.1 pika (i) dhe neni 45);  
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h) organizon apo lejon gjuajtjen e kafshëve të egra pa Program zhvillimor dhe 
pa Planet menaxhuese (neni 40);  

i) nuk i zbaton Planet dhe Programet e menaxhimit me kafshë të egra (neni 
41,42 dhe 43);  

j) nuk e zbaton revidimin e Planit menaxhues në rastet e parapara me ligj (neni 
42 paragrafi 7);  

k) nuk ofron mbrojtjen e kulturave bujqësore dhe të mbjellurave tjera për 
shkak të numrit të kafshëve të egra mbi numrin e paraparë me Planin 
menaxhues (neni 51);  

l) nuk e njofton Shërbimin Veterinar kur kupton se te kafshët e egra në 
vendgjueti dhe jashtë saj është paraqitur apo mund të paraqitet sëmundja 
ngjitëse dhe nuk ndërmerr masat e duhura për pengimin e paraqitjes së saj 
(neni 53. paragrafi 3);  

m) nuk ndërmerr masa për pengimin e gjuetisë së kundërligjshme, mbrojtjes së 
të vegjëlve të tyre dhe veprime të tjera (neni 55 paragrafi 1).  

61.2. Me dënim me gjobë në shumë prej 500 deri 5.000 € do të dënohet për 
kundërvajtje personi nëse:  
a) përdor helm për vrasjen e kafshës së egër brenda vendgjuetisë pa e 

informuar menaxhuesin e vendgjuetisë ose gjuan kafshë të egra gjatë natës 
(neni 9 paragrafi 2 dhe 4);  

b) lejon përdorimin e gjahut grupor për vrasjen ose zënien e kafshëve 
thundrore përveç derrave të egër (neni 9 paragrafi 6);  

c) lejon që qentë të mundojnë ose sulmojnë kafshën e plagosur (neni 9 
paragrafi 7);  

d) lejon ose gjuan kafshë të egra me pushkë ose municion të gjuetisë të cilat 
nuk janë të lejuara dhe nuk i përgjigjen fuqisë ose rezistencës së llojit të 
caktuar të kafshës, apo me armë ose municion të ndaluar për gjueti (neni 10. 
paragrafi 1);  

e) lejon gjuajtjen e kafshëve të egra personit i cili nuk i plotëson kushtet për 
gjueti apo nëse merret me gjueti pa qen i kualifikuar për gjahtar (neni 11 
paragrafi 1);  

f) vret kafshën e egër dëmtuese pa e informuar policinë dhe pa lejen e 
menaxhuesit të vendgjuetisë (neni 13 paragrafi 3 dhe 5);  

g) në vendgjueti sjellë lloje të reja të kafshëve të egra me të cilat vjen deri të 
rritja e numrit të kafshëve të egra, pa lejen e ministrisë (neni 39.1 pika (f));  

h) bartë, mundëson apo lejon bartjen e trofeve të kafshëve të egra nga 
vendgjuetia ose nga vendi pa listën dhe formularin e trofeve (neni 47 
paragrafi 7);  

i) nuk ndërmerr masat e duhura për pengimin e dëmeve nga kafshët e egra 
(neni 49);  

j) nuk organizon apo nuk merr pjesë në zvogëlimin e numrit të kafshëve të 
egra në zonat e rrezikuara dhe sjelljen e tyre në numër të arsyeshëm (neni 53 
paragrafi 2).  

61.3. Me dënim me gjobë në shumë prej 200 deri 2.000 € do të dënohet për 
kundërvajtje personi nëse:  
a) nuk mundëson në vendgjueti gjuetinë për qëllime shkencore apo e 
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mundëson pa leje për gjah nga ministria apo nëse gjuan për qëllime 
shkencore pa lejet e nevojshme (neni 12);  

b) nuk e bën shënimin dhe mirëmbajtjen e kufijve të vendgjuetisë (neni 25);  
c) nëse nuk ndërmerr masat e nevojshme për parandalimin e dëmeve ndaj 

kafshëve të egra dhe nuk tregon kujdes gjatë përdorimit të preparateve 
kimike, korrjeve dhe kositjeve (neni 23 paragrafi 1 dhe 2);  

d) i shkatërron apo dëmton objektet në vendgjueti ose merr, dëmton, lëviz ose 
shkatërron shenjat e kufijve administrativ të vendgjuetive (neni 39 pika 1/d 
dhe neni 25 paragrafi 3);  

e) nuk e bën vlerësimin e trofeve dhe nuk mban evidencën e tyre (neni 47);  
f) nëse shet, blen apo tregton çfarëdo kafshe gjahu të vrarë apo të zënë në 

mënyrë të kundërligjshme ose çfarëdo trofe ose produkt të prodhuar prej 
kafshës së gjuajtur (neni 48 paragrafi 5);  

g) lejon që qentë të bredhin në vendgjueti të pa kontrolluar (neni 56 paragrafi 1 
dhe 2);  

h) pengon inspektorin e gjuetisë në kryerjen e mbikëqyrjes apo nuk i ofron 
shënimet e kërkuara (neni 58 paragrafi 2);  

i) nuk vepron sipas vendimit të inspektorit të gjuetisë dhe urdhrave të rojës së 
gjahut (neni 59 paragrafi 1 dhe neni 46);  

 
Neni 62 

Masat mbrojtëse 
 
Përveç dënimit për kundërvajtje nga neni 61 personit mund t’i shqiptohet edhe masa 
mbrojtëse e konfiskimit të mjetit-sendit që është përdorë apo është destinuar për 
kryerjen e kundërvajtjes si dhe masa mbrojtëse e konfiskimit të pasurisë së arritur si 
rezultat i kundërvajtjes apo që ka mbetur si rezultat i kryerjes së kundërvajtjes. 
 

Kapitulli XI: Dispozitat Përfundimtare 
 

Neni 63 
 
63.1. Të gjitha vendgjuetitë e themeluara sipas ligjeve të mëparshme mbesin në fuqi 

deri në themelimin e vendgjuetive sipas këtij ligji.  
63.2. Personi që menaxhon me vendgjueti sipas ligjeve paraprake, vazhdon të 

menaxhoj atë deri në dhënien e vendgjuetive në menaxhim sipas procedurave të 
përcaktuara me këtë ligj.  

63.3. Caktimi i vendgjuetive me rëndësi të veçantë dhe vendgjuetive të përbashkëta si 
dhe dhënia e tyre në menaxhim duhet të bëhet në afat prej dy vitesh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

63.4. Planet ekzistuese menaxhuese dhe operacionale të vendgjuetisë mbesin në fuqi 
deri në themelimin dhe dhënien në menaxhim të vendgjuetive sipas dispozitave 
të këtij ligji.  

63.5. Personat të cilët e kanë të dhënë provimin për gjahtar para aprovimit të këtij 
ligji, konsiderohen si gjahtar i kualifikuar.  
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Neni 64 
Ligji i zbatueshëm 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Gjuetinë (Gazeta Zyrtare e KSAK 
nr. 37 e dt. 05 tetor 1979) si dhe dispozitat e ligjeve tjera të cilat janë në kundërshtim 
me këtë ligj. 
 

Neni 65 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit të tij nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përhershëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. 
 
Ligji Nr. 02/L-53 
16 dhjetor 2005 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI II / NR. 8 / 01 JANAR 2007 
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LIGJI Nr. 03/L-173 
PËR SHËRBIME POSTARE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHËRBIME POSTARE 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është sigurimi i ofrimit të shërbimit universal postar dhe shërbimeve 
tjera postare, mbrojtja e interesave të shfrytëzuesve, sigurimi i trajtimit të barabartë dhe jo 
diskriminues të tyre, nxitja e konkurrencës së lirë dhe efektive në ofrimin e shërbimeve 
postare, nxitja e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit dhe sigurimi i sekretit 
të korrespondencës për shfrytëzuesit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj rregullon ofrimin e shërbimeve postare, mënyrën e kryerjes së shërbimeve 
postare, rolin e Qeverisë dhe Rregullatorit në sektorin postar si dhe të drejtat dhe 
detyrat e operatorëve postar dhe shfrytëzuesve. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Shërbim postar - shërbimet e kryera me pagesë për dërgimin e dërgesave të 
postës së letrave, pakove, urdhërpagesave si dhe shërbimet e kryera me 
pagesë të cilat sigurohen nëpërmjet mjeteve për pranimin dhe dërgimin e 
dërgesave postare;  

1.2. Shërbim universal postar - shërbimet e kryera me pagesë për dërgimin e 
dërgesave të thjeshta postare deri në dy (2) kg, pakove deri në njëzetë (20) 
kg, shërbimet e urdhërpagesave dhe shërbimet e veçanta për dërgesat e 
regjistruara;  

1.3. Shërbim i rezervuar - shërbimet e kryera ekskluzivisht nga Operatori 
publik postar - Posta e Kosovës;  
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1.4. Shërbim i veçantë postar - shërbimet me të cilat dërguesi kërkon mënyrë 
të veçantë të dërgimit, bartjes dhe dorëzimit të dërgesës;  

1.5. Operator publik postar - person juridik i licencuar për ofrimin e 
shërbimeve universale postare;  

1.6. Operator i shërbimit postar – person juridik të licencuar për ofrimin e 
shërbimeve postare;  

1.7. Rrjet publik postar - objektet postare, pajisjet dhe mjetet të cilat janë të 
lidhura në një proces tekniko-teknologjik, me qëllim të ofrimit të shërbimit 
postar;  

1.8. Zyrë postare - hapësirën punuese në të cilën operatori postar ofron 
shërbime postare;  

1.9. Agjent postar - personi fizik ose juridik, të autorizuar për kryerjen e 
shërbimeve postare nga një operator i shërbimeve postare;  

1.10. Kuti postare - kutit postare të vendosura nga operatori publik postar në 
vende publike që shërbejnë për pranimin e dërgesave të thjeshta;  

1.11. Kuti private postare - kutia postare e cila shfrytëzohet për dorëzimin e 
dërgesave postare dhe gjenden në hyrje të ndërtesave ose hyrje të oborreve 
të shtëpive;  

1.12. Shfrytëzuesi - person fizik ose juridik i cili shfrytëzon shërbimet postare si 
një dërgues ose marrës;  

1.13. Dërguesi – person fizik ose juridik i cili dërgon dërgesa postare dhe i cili 
është bartës i të gjitha të drejtave dhe obligimeve nga pranimi deri tek 
dorëzimi i dërgesës;  

1.14. Marrësi - person fizik ose juridik në të cilin është adresuar dërgesa;  
1.15. Taksa postare – tarifa e caktuar postare për kryerjen e shërbimit postar;  
1.16. Licenca - akti juridik me të cilin operatorit postar i lejohet ofrimi i 

shërbimeve postare;  
1.17. Postë direkte - një komunikim që ka të bëjë vetëm me material reklame ose 

marketingu dhe që përmban një mesazh identik, me përjashtim të emrit, 
adresës apo të dhënave të tjera, të cilat nuk e ndryshojnë natyrën e mesazhit 
dhe që i dërgohet një numri të madh personash;  

1.18. Dërgesë e adresuar - dërgesa postare në të cilën gjendet adresa e marrësit;  
1.19. Dërgesë e postës së letrave - letra, kartëpostalja, shtypshkrimi, dërgesa për 

të verbër dhe pako e vogël;  
1.20. Dërgesë e thjeshtë - çdo dërgesë postare që nuk regjistrohet ose shoqërohet 

me ndonjë shërbim të veçantë;  
1.21. Dërgesë e porositur - Rekomande - dërgesa për të cilën operatori i 

shërbimit postar i jep dërguesit dëftesën mbi pranimin e dërgesës dhe ia 
dorëzon marrësit pas konfirmimit me nënshkrimin e tij;  

1.22. Dërgesë me Fletëkthesë - dërgesa për të cilën dërguesi, pas dorëzimit të saj 
merr konfirmimin – Fletkthesën, në të cilën gjenden të dhënat mbi 
dorëzimin e dërgesës me nënshkrim të marrësit;  

1.23. Dërgesë me kundërpagesë - dërgesa e cila i dorëzohet marrësit duke 
arkëtuar paraprakisht shumën e kundërpagesës në dobi të dërguesit të asaj 
dërgese;  

1.24. Shërbimi i Shpejtë Postar (ShShP) –dërgesa e veçantë urgjente për të 
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cilën dërguesi pranon dëftesën mbi pranimin, dhe i dorëzohet marrësit duke 
konfirmuar pranimin me nënshkrimin e tij, ndërsa dërguesi përkatësisht 
marrësi mund të kërkojnë shërbime shtesë, siç është mbikëqyrja e lëvizjes së 
dërgesës në çdo kohë - online, koha e dorëzimit etj;  

1.25. Dërgesë urgjente - dërgesa e cila përveç shpejtësisë mund të ketë edhe 
vlerë shtesë me të cilën është përcaktuar në aktet nënligjore për shërbime 
postare;  

1.26. Dërgesa e cila i dorëzohet personalisht marrësit - dërgesa të cilën 
operatori i shërbimit postar duhet t’ia dorëzoj personalisht marrësit, 
përfaqësuesit të tij ligjor, ose personit të autorizuar;  

1.27. Dërgesa me vlerë të deklaruar – letra me vlerë, dërgesën e shërbimit të 
shpejtë postar ose pakon në të cilën dërguesi deklaron vlerën e përmbajtjes, 
dhe për humbjen, dëmtimin ose zvogëlimin e përmbajtjes kompensohet deri 
në shkallën e vlerës së deklaruar të përmbajtjes së dërgesës;  

1.28. Dërgesë grupore - Consignment – dërgimi i një numri të madh të 
dërgesave nga një dërgues për një ose më tepër marrës;  

1.29. Letra - dërgesa postare e cila përmban komunikatë shkrimi ose gjësende 
tjera, ku më së shpeshti përdoret për komunikim të ndërsjellë;  

1.30. Letra gjyqësore dhe letra me procedurë administrative dhe 
kundërvajtës – letra e cila dërgohet nga gjykata ose organet tjera shtetërore 
për të cilat kërkohet që të bëhet konfirmimi mbi dorëzimin e saj. Letra me 
përmbajtje gjyqësore mund të jetë e regjistruar dhe urgjente;  

1.31. Kartëpostalja - dërgesa e hapur dhe me tekst e përpunuar nga letra e fortë 
ose kartoni;  

1.32. Sekogrami - dërgesa postare e cila është e dedikuar për persona të verbër;  
1.33. Shtypshkrimi - dërgesa e hapur që përmban libra, gazeta ose revista. 

Shtypshkrimi mundë të jetë publikim i lidhur i cili publikohet në treg rregullisht 
ose kohë pas kohe dhe pa kopertina. Shtypshkrimet të cilat i dërgon dërguesi pa 
adresa të marrësve konsiderohen shtypshkrime të pa adresuara;  

1.34. Pako e vogël - dërgesa postare të adresuar e cila përmban mall ose sende 
tjera me peshë deri 2 kg;  

1.35. Pako - Koli - dërgesa e regjistruar e cila përmban mall ose gjësende tjera;  
1.36. Urdhërpagesa - dërgesa me të cilën dërguesi i dërgon marrësit sasi të 

caktuar të hollash;  
1.37. Dëftesa mbi pranimin e dërgesës - dokumenti të cilin e lëshon operatori i 

shërbimit postar me rastin e pranimit të dërgesës;  
1.38. Pranim i dërgesës postare - pranimi i dërgesës postare në zyrat e postës, në 

adresë të dërguesit ose përmes kutive publike postare;  
1.39. Makina e Frankimit - aparati ose pajisja, shenjat e të cilit përdorën për të 

treguar pagesën e taksës postare. Përmban shenjën operatorit, gjurmët e 
pullës postare dhe vulës datare postare;  

1.40. Aktet e Unionit të Përgjithshëm Postar - marrëveshjet ndërkombëtare dhe 
rregullat të cilat i nxjerrin organet e Unionit të Përgjithshëm Postar, kurse 
aplikohen në shërbimin postar ndërkombëtar;  

1.41. Ministri - Ministrin e Ministrisë kompetente për çështjet e Transportit dhe 
Postë - Telekomunikacionit; 
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1.42. Ministria - Ministria që është kompetente për çështjet e Transportit dhe 
Postë - Telekomunikacionit;  

1.43. Rregullatori - Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit – ART sipas 
Ligjit për Telekomunikacion nr. 2002/7.  

 
Neni 4 

Kompetencat e Ministrisë në sektorin postar 
 
1. Ministria ka kompetencë të: 

1.1. përcakton strategjinë e zhvillimit të sektorit postar në Republikën e 
Kosovës.  

1.2. përcakton dhe harton politikat e zhvillimit të shërbimit postar dhe siguron 
kushtet organizative për zbatimin e tyre, duke nxitur investime në sektorin 
postar;  

1.3. ndjek zhvillimin e tregut postar dhe kushtet e ofrimit të shërbimit universal 
postar;  

1.4. bashkërendon veprimtaritë postare me karakter ndërkombëtar.  
1.5. i propozon Qeverisë strategjinë e zhvillimit të sektorit postar dhe ligjet që 

rregullojnë veprimtarinë postare;  
1.6. i propozon Qeverisë masat e nevojshme për të siguruar kryerjen e 

shërbimeve postare;  
1.7. nënshkruan marrëveshje me Operatorin publik postar për respektimin e 

detyrimeve për kryerjen e shërbimeve universale dhe të rezervuara postare;  
1.8. përfaqëson Ministrinë në organizatat ndërkombëtare postare dhe nënshkruan 

marrëveshjet në fushën e sektorit postar.  
 

Neni 5 
Kompetencat shtesë të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit 

 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, përveç kompetencave që ka sipas Ligjit 
për Telekomunikacion nr. 2002/7, akteve të tjera nënligjore, marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe memorandumeve të mirëkuptimit, ku Republika e Kosovës është 
pjesëmarrëse ose anëtare e saj, ka edhe kompetenca të tjera që i ngarkohen edhe me 
këtë ligj. 
 

Neni 6 
Kompetencat shtesë të Rregullatorit 

 
1. Rregullatori sipas dispozitave të këtij ligji ka kompetencë dhe detyrë:  

1.1. të formojë sektorin që merret me hulumtimin dhe rregullimin e tregut të 
shërbimeve postare në territorin e Republikës së Kosovës;  

1.2. lëshon dhe tërheq licencat operatorëve postarë për ofrimin e shërbimeve 
universale dhe shërbimeve të tjera postare;  

1.3. miraton tarifat për shërbimet universale dhe të rezervuara postare, të 
propozuara nga Operatori publik postar;  

1.4. përcakton shkallën e peshës - limitin për shërbimet e rezervuara postare;  
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1.5. përcakton tarifat për dhënien e licencave dhe taksën vjetore për ofrimin e 
shërbimeve postare, si dhe afatet për kryerjen e pagesës;  

1.6. propozon rregulla Ministrisë për ofrimin dhe përmbushjen e standardeve për 
realizimin e shërbimeve postare;  

1.7. mban regjistrin e licencave të lëshuara me të dhënat përkatëse;  
1.8. mbikëqyrë respektimin e kushteve të përcaktuara me licencë, dhe në rast të 

shkeljes së kushteve të licencës merr masat e nevojshme ndaj operatorëve 
postar;  

1.9. mbikëqyrë përdorimin e tarifave të shërbimeve postare dhe propozon 
marrjen e masave ligjore në rastet kur operatori postar nxjerr ose përdor 
tarifa në kundërshtim me masat e përcaktuara me këtë ligj;  

1.10. përcjell zhvillimet që kanë të bëjnë me sektorin postare dhe tregun e 
shërbimeve postare dhe merr masat e nevojshme për të siguruar barazi dhe 
transparencë për konkurrim në tregun e shërbimeve postare;  

1.11. zgjedh mosmarrëveshjet në mes të operatorëve postarë dhe shfrytëzuesve 
me operatorët postarë;  

1.12. u siguron shfrytëzuesve të shërbimeve postare kushte të barabarta;  
1.13. mbledh informacionet e nevojshme që kanë të bëjnë me shërbimin postar 

dhe i publikon ato sipas nevojës;  
1.14. nxjerr statutin dhe rregulloren e punës;  
1.15. i dorëzon Kuvendit të Republikës së Kosovës raportin vjetor të punës;  
1.16. të kryen edhe punë të tjera në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet e 

tjera nënligjore.  
 

Neni 7 
Shfrytëzimi i shërbimeve postare 

 
Të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe shtetasit e huaj që jetojnë në 
Republikën e Kosovës kanë të drejtë të shfrytëzojnë shërbimet postare, sipas nevojave 
të tyre dhe në përputhje të plotë me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 8 
Shërbimi postar ndërkombëtar 

 
Shërbimi postar ndërkombëtar realizohet në përputhje të plotë me dispozitat e këtij 
ligji, aktet e Unionit të Përgjithshëm Postar dhe në bazë të standardeve ndërkombëtare 
që kanë të bëjnë me shërbimet postare. 
 

Neni 9 
Dërgesat, veprimtaria dhe shërbimet postare 

 
1. Dërgesë postare konsiderohet:  

1.1. letra, kartëpostalja, shtypshkrimi, dërgesa për të verbër - Sekogrami dhe 
pako e vogël;  

1.2. pako - kolia;  
1.3. telefaksi; dhe  
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1.4. urdhërpagesa.  
2. Veprimtari postare konsiderohet:  

2.1. prodhimi, emetimi, vënia në qarkullim dhe tërheqja nga qarkullimi i pullave 
postare dhe të materialeve të lidhura me to;  

2.2. pranimi, përpunimi, bartja, dërgimi dhe dorëzimi - shpërndarja e dërgesave 
postare.  

3. Veprimtaritë e përcaktuara në nën-paragrafin 2.1 të këtij neni, do të ushtrohen nga 
Operatori publik postar me autorizim nga Ministri.  

4. Veprimtaritë e përcaktuara në nën-paragrafin 2.2. të këtij neni, ushtrohen në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.  

5. Veprimtaritë postare të përcaktuara në nën-paragrafin 2.2 të këtij neni, të cilat 
ushtrohen kundrejt pagesës tarifohen si shërbime postare.  

6. Përveç veprimtarive postare të paraqitura në nën-paragrafin 2.2 të këtij neni, 
Operatori publik postar ushtron edhe veprimtari të tjera, disa prej te cilave 
kërkojnë licence të veçantë dhe specifike si:  
6.1. shërbime financiare dhe bankare;  
6.2. veprimtari sigurimi;  
6.3. shërbime të transportit - logjistike;  
6.4. shërbime të tjera;  
6.5. bashkëpunime me operatorët që ofrojnë shërbime telefonike.  

7. Veprimtaritë e sipërpërmendura mund të ushtrohen vetëm nëse ushtrimi i tyre nuk 
dëmton standardet e ofrimit të shërbimit universal dhe nëse nuk janë në 
kundërshtim me legjislacionin që rregullon këto shërbime.  

 
Neni 10 

Dërgesat postare që ndalohen në shërbimin postar 
 
1. Ndalohet pranimi bartja dhe dërgimi i dërgesave postare të cilat përmbajnë:  

1.1. lëndë plasëse, që ndezën lehtë, si dhe përmbajtja e të cilave është e rrezikshme;  
1.2. lëndë helmuese, narkotike dhe psikotrope, lëndë biologjike e radioaktive, 

sende të turpshme dhe imorale;  
1.3. kafshë të gjalla përveç kafshëve transporti i të cilave është i përcaktuar me 

kushte të veçanta për ofrimin e shërbimit postar, dhe  
1.4. sende të tjera përmbajtja e të cilave është në kundërshtim me legjislacionin e 

brendshëm dhe atë ndërkombëtar.  
 

Neni 11 
Sigurimi i shërbimit universal 

 
1. Ofruesi i shërbimit postar universal, ka për detyrë të ofrojë shërbimet e pranimit, 

bartjes dhe dorëzimit në trafikun e brendshëm dhe ndërkombëtarë të:  
1.1. letrës me peshë deri dy (2) kg dhe Sekogramit deri shtatë (7) kg;  
1.2. pakot – kolit me peshë deri njëzet (20) kg;  
1.3. shërbimet e urdhërpagesave dhe  
1.4. shërbimet e veçanta që kanë të bëjnë me dërgesat nga nën-paragrafi 1.1, 1.2 

dhe 1.3 të këtij neni.  
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2. Ofruesi i shërbimeve postare ka për detyrë të afrojë shërbimet e veçanta për 
pranimin, bartjen dhe dorëzimin e dërgesave me fletëkthesë, dërgesave me 
kundërpagesë, dërgesave që i dorëzohen personalisht marrësit, dërgesave me 
paralajmërim, dërgesave me vlerë të deklaruar, dërgesave urgjente, (Shërbimi i 
Shpejtë Postar - ShShP) dërgesave, dërgesave grupore – (Consignment) dhe 
dërgesave të tjera të parapara me Rregullore të shërbimit postar.  

3. Shërbimet universale postare duhet të ofrohen në kushte të barabarta për të gjithë 
shfrytëzuesit e shërbimeve postare në tërë territorin e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 12 

Shërbimet e rezervuara 
 
1. Operatori publik postar me qëllim të përmbushjes së kërkesave të shërbimit 

universal postar, ka për detyrë ofrimin edhe të shërbimeve të rezervuara si janë: 
1.1. pranimin, bartjen dhe dorëzimin e dërgesave të thjeshta me peshë deri një 

(1) kg;  
1.2. pranimin, bartjen dhe dorëzimin e dërgesave me procedurë gjyqësore, 

administrative dhe kundërvajtëse;  
1.3. prodhimin, emetimin, vënien në qarkullim dhe heqjen nga qarkullimi të 

pullave postare;  
1.4. vendosjen e kutive postare, zbrazjen dhe mirëmbajtjen e tyre.  

2. Shërbimet nga nën-paragrafi 1.1 i këtij neni nuk konsiderohet si shërbime të 
rezervuara nëse ato kryhen me tarifë më të lartë se trefishi i çmimit bazë.  

 
Neni 13 

Shërbimi korrier 
 
1. Operatori i shërbimit postar përmes shërbimit korrier ka për detyrë të afrojë 

shërbim të shpejtë postar, në bazë të kërkesës së dërguesit, drejtpërdrejt në adresën 
e marrësit.  

2. Shërbimi duhet të realizohet përmes procesit teknologjik që nuk lejohet të 
ndërpritet me ndonjë aktivitet tjetër, që nga pranimi deri te dorëzimi i dërgesës, 
duke vepruar në çdo kohë sipas udhëzimeve të dërguesit.  

3. Shërbimi korrier sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni siguron bartje të shpejtë dhe 
të sigurt të dërgesave dhe garanton kohën e dorëzimit, mundësinë e përcjelljes së 
dërgesave gjatë bartjes dhe veprimet e tjera në bazë të kërkesës së dërguesit, si dhe 
shërbime të veçanta të cilat i kërkon dërguesi.  

4. Shërbim korrier nuk konsiderohen shërbimet e pranimit të dërgesave postare në 
adresë të dërguesit, të cilat janë të adresuara në adresa të shumë marrësve dhe nuk 
mund të afrohen sipas mënyrës dhe kushteve të parashikuara në paragrafët 1, 2 dhe 
3 të këtij neni.  

5. Shërbimi korrier ofrohet në tregun e lirë, ndërsa ofruesit e shërbimit postar janë të 
detyruar që të ofrojnë shërbime postare në mënyrë dhe sipas kushteve të 
përcaktuara me këtë ligj, dhe akte të tjera ligjore.  
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Neni 14 
Të drejtat dhe detyrat e Operatorit publik 

 
1. Ministria me anë të një marrëveshje autorizon Operatorin publik postar, për të 

ofruar të gjitha shërbimet universale dhe të rezervuara, përcaktohen të drejtat dhe 
detyrat e Operatorit publik postar për sigurimin e shërbimit universal postar dhe 
shërbimet e rezervuara.  

2. Marrëveshja lidhet në afat pesëmbëdhjetë (15) vjet dhe duhet të rishikohet çdo 
pesë (5) vjet, me synimin për të pasqyruar ndryshimet që burojnë nga evoluimi i 
tregjeve postare dhe i kushteve të përgjithshme.  

3. Me marrëveshje rregullohen:  
3.1. misioni dhe orientimet strategjike të Operatorit publik postar;  
3.2. standardet e realizimit dhe cilësia e ofrimit të shërbimeve postare;  
3.3. mënyrat dhe mjetet e kontrollit të kryerjes së shërbimit;  
3.4. publikimi i detajeve të shërbimit universal postar për kushtet dhe pikat e 

qasjes, dendurisë së zyrave postare për pranimin dhe shpërndarjen e 
dërgesave postare;  

3.5. procedurat e trajtimit të reklamacioneve;  
3.6. objektivat financiare dhe treguesit e drejtimit;  
3.7. parimet e vendosjes së tarifave për shërbimet universale postare dhe 

shërbimet e rezervuara;  
3.8. mënyra e mbajtjes së llogarive për të siguruar transparencë;  
3.9. plani i biznesit;  
3.10. politika e investimeve dhe ajo kërkimore-shkencore;  
3.11. politika e zhvillimit të burimeve njerëzore;  
3.12. kërkesa e bashkëpunimit teknik me ofruesit e tjerë të shërbimeve universale 

postare, për të siguruar trajtimin jo diskriminues të tyre dhe për shlyerjet e 
detyrimeve reciproke;  

3.13. të dhënat statistikore të veprimtarisë dhe periodiciteti i tyre.  
 

Neni 15 
Ofrimi i shërbimeve postare nga Operatori Publik 

 
1. Operatori publik postar është i obliguar të ofrojë të gjitha shërbimet universale 

postare, në bazë të këtij ligji në tërë territorin e Republikës së Kosovës.  
2. Operatori publik postar është i obliguar të siguroj nivel të lartë të cilësisë së ofrimit 

të shërbimeve universale postare sipas këtij ligji dhe akteve tjera nënligjore.  
3. Ministria dhe Operatori publik postar, përfaqësojnë Republikën e Kosovës në 

Unionin e Përgjithshëm Postar- (UPP).  
4. Operatori publik postar është i autorizuar të lidhë marrëveshje dhe kontrata me 

administratat dhe operatorët tjerë postar për mënyrën, formën dhe kushtet e 
realizimit të shërbimeve postare.  

5. Operatori publik postar është i vetmi i autorizuar të përdor emblemën e postës dhe 
emërtimin - Postë.  
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Neni 16 
Pulla postare dhe vula datare postare 

 
1. Të gjitha procedurat në lidhje me nxjerrjen, emetimin, vënien në qarkullim, shitjen 

dhe tërheqjen nga qarkullimi të pullave postare në Republikën e Kosovës 
realizohen nga Operatori publik postar.  

2. Ministria me akt nënligjor sipas paragrafit 1 të këtij neni përcakton kushtet dhe 
mënyrën e nxjerrjes dhe përdorimit të pullave postare, si dhe të gjitha çështjet që 
kanë të bëjnë me pullat postare konform akteve të Unionit të Përgjithshëm Postar.  

3. Pulla postare duhet të përdoret për pagesën e taksës postare për dërgesat në 
komunikacionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar.  

4. Vula datare postare shërben për vulosjen e dërgesave postare, dhe është e 
parashikuar me aktet të Unionit të Përgjithshëm Postar, dhe aktet për shërbimin 
universal postar, dhe përdoret vetëm nga Operatori publik postar.  

5. Operatori i shërbimit postar mund të përdor edhe vulën nga makina e frankimit, me 
kusht që në gjurmë të saj duhet të gjendet ora, data, vendi dhe emërtimi i operatorit 
të shërbimit postar.  

 
Neni 17 

Pullat postare të pa vlefshme 
 
1. Pulla postare të pa vlefshme konsiderohen:  

1.1. pullat postare të cilat nuk i ka nxjerrë Operatori publik postar;  
1.2. pullat postare të dëmtuara;  
1.3. pullat postare të tërhequra nga përdorimi;  
1.4. pullat postare të vjedhura -inkriminuara;  
1.5. pullat postare të cilat nuk i plotësojnë kushtet e parashikuara me aktet e 

Unionit të Përgjithshëm Postar.  
 

Neni 18 
Bashkëpunimi për realizimin e shërbimit postar 

 
1. Operatori postar mund të përfitoj nga veprimtaria e një bashkëpunuesi - agjenti 

postar për kryerjen e shërbimeve që i janë besuar atij.  
2. Agjenti postar nuk mund të ushtrojë veprimtari të cilat bien ndesh me kushtet për 

përmbushjen e veprimtarisë postare.  
3. Operatori publik postar përcakton kushtet dhe mënyrën e marrëveshjes me agjentin 

postar, përdorimin e shprehjes “Postë” dhe për këtë e informon Rregullatorin.  
 

Neni 19 
Informimi për ofrimin e shërbimit postar 

 
Operatori publik postar dhe operatorët tjerë postar duhet të informojë publikun për 
shërbimet që i ofrohen, tarifat, orarin e punës dhe standardet e realizimit të shërbimit 
postar. 
 



 
Ligji Nr. 03/L-173 për shërbime postare 

 1483 

Neni 20 
Situatat e jashtëzakonshme 

 
1. Operatori publik postar duhet të ofrojë shërbime postare, varësisht nga situatat e 

jashtëzakonshme të krijuara në Republikën e Kosovës.  
2. Në kushtet e jashtëzakonshme, të shpallura sipas dispozitave përkatëse ligjore, 

Ministri me propozim të sektorit postar mund të kufizojë ose pezullojë përkohësisht 
ofrimin e shërbimit universal postar në hapësirë ose regjion të caktuar.  

 
Neni 21 

Licenca për ofrimin e shërbimeve postare 
 
1. Për ofrimin e shërbimeve universale dhe shërbimeve tjera postare, personi juridik 

është i obliguar të pajiset me licencë.  
2. Ministria me akt nënligjor përcakton procedurat dhe kushtet për dhënien, 

pezullimin, revokimin dhe ripërtëritjen e licencave.  
3. Licenca lëshohet nga Rregullatori sipas kushteve të parashikuara në paragrafin 1 

dhe 2 të këtij neni i cili duhet të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm për 
licencim.  

4. Rregullatori është i obliguar të shqyrtojë kërkesën nga paragrafi 2 i këtij neni në 
afat prej gjashtëdhjetë (60) ditë nga dita e pranimit të kërkesës.  

5. Personi juridik i cili është licencuar, është i obliguar të njoftoj Rregullatorin pa 
vonesë për të gjitha ndryshimet jo më larg se tridhjetë (30) ditë nga dita e aplikimit 
të atyre ndryshimeve.  

 
Neni 22 

Përmbajtja e licencës 
 
1. Licenca duhet të përmbajë të dhënat si në vijim: 

1.1. emërtimi i ofruesit të shërbimeve postare;  
1.2. shërbimet postare që ofrohen;  
1.3. territori në të cilin ofrohen shërbimet postare;  
1.4. adresa e operatorit të shërbimeve postare;  
1.5. numri i licencës dhe afati i vlefshmërisë;  
1.6. data e dhënies së licencës.  

2. Licenca lëshohet në afat prej dhjetë (10) vite, me mundësi të ripërtëritjes me 
kërkesë të operatorit të shërbimit postar në mënyrë dhe me kushte të përcaktuara 
me këtë ligj dhe akte tjera nënligjore.  

3. Operatorit të shërbimit postar nuk i lejohet të transferojë licencën në ndonjë person 
tjetër juridik.  

 
Neni 23 

Verifikimi i kushteve për dhënien e licencës 
 
1. Para dhënies së licencës, në bazë të kërkesës me shkrim nga personi juridik, 

komisioni i emëruar nga Rregullatori bënë verifikimin e kushteve për dhënien e 
licencës.  
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2. Komisioni është i obliguar që verifikimin ta bëjë në afat prej tridhjetë (30) ditë nga 
dita e pranimit të kërkesës.  

3. Nëse gjatë verifikimit vërtetohet se aplikuesi nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet 
për dhënien e licencës, komisioni do të marrë vendimin me të cilin do ti 
përcaktohet afati shtesë pesëmbëdhjetë (15) ditë për plotësimin e kushteve.  

4. Nëse aplikuesi edhe në afatin shtesë nuk i plotëson kushtet, atëherë Rregullatori do 
ti refuzoj kërkesën për dhënien e licencës.  

 
Neni 24 

Ndryshimet në licencë 
 
1. Licenca mund të ndryshohet në çdo kohë me kërkesë të operatorit të shërbimit 

postar ose në bazë të detyrimeve zyrtare.  
2. Rregullatori mund të ndryshoj licencën sipas detyrimit zyrtar nëse kjo është e 

nevojshme për ta harmonizuar me aktet ligjore vendore dhe ndërkombëtare.  
 

Neni 25 
Përfundimi i vlefshmërisë së licencës 

 
1. Rregullatori merr vendim për përfundimin e vlefshmërisë së licencës në rastet si në 

vijim:  
1.1. në bazë të kërkesës me shkrim nga operatori i shërbimit postar;  
1.2. skadimin e afatit për të cilin është dhënë licenca;  
1.3. nëse operatori i shërbimit postar nuk fillon me realizimin e shërbimeve 

postare në afat gjashtë (6) muaj nga dita e marrjes së licencës;  
 

Neni 26 
Taksa Vjetore 

 
1. Operatorët e shërbimeve postare janë të obliguar të paguajnë taksën vjetore për 

licencë zyrës së Rregullatorit. 
2. Shuma e pagesës, forma, afati kohor dhe çështjet tjera në lidhje me pagesën e 

taksës vjetore përcaktohen me Vendim nga Rregullatori. 
 

Neni 27 
Kontrolli i operatorëve të shërbimeve postare 

 
1. Kontrollin e operatorëve të shërbimeve postare, në bazë të këtij ligji dhe akteve të 

tjera nënligjore, e bënë Rregullatori. 
2. Ministria me akt nënligjor përcakton rregullat e detajuara për ushtrimin e kontrollit 

të operatorëve postar.  
3. Operatori i shërbimeve postare është i obliguar që zyrtarit të Rregullatorit, ti 

mundësoj kontrollin e librave, dokumenteve të ndryshme, pajisjeve, objekteve 
postare dhe me kërkesë të tij pa vonesë ti vë në dispozicion të gjitha të dhënat e 
nevojshme që kanë të bëjnë me kontrollin.  
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Neni 28 
Autorizimet e zyrtarëve të Rregullatorit 

 
1. Nëse zyrtarët e Rregullatorit gjatë kryerjes së kontrollit, vërtetojnë se operatori i 

shërbimit postar nuk i kryen shërbimet postare sipas mënyrës dhe rregullave të 
përcaktuara me këtë ligj, akteve tjera nënligjore, ose nuk siguron funksionimin e 
shërbimit postar sipas legjislacionit në fuqi, atëherë ai është i autorizuar të: 
1.1. urdhëroj mënjanimin e të gjitha shkeljeve të vërtetuara sipas paragrafit 1 të 

këtij neni brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve.  
1.2. nëse brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve nuk i eliminon në tërësi të gjitha 

shkeljet e vërtetuara, Rregullatori mund t’i shqiptojë masë gjobe sipas nenit 
44 të këtij ligji, me kusht që brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve vijuese t’i 
eliminoi në tërësi të gjitha shkeljet e evidentuara.  

1.3. nëse edhe gjatë afatit shtesë prej tridhjetë (30) ditëve nuk eliminohen 
shkeljet e vërtetuara sipas nën-paragrafit 1.1 dhe 1.2 të këtij neni. 
Rregullatori ka për detyrë që ta tërheqë licencën.  

2. Zyrtarët e Rregullatorit gjatë kontrollit mbajnë procesverbal.  
 

Neni 29 
Zbatimi i vendimit të Rregullatorit 

 
Kundër vendimit të Rregullatorit lejohet ankesë në pajtim me Ligjin për procedurë 
administrative, ndërsa pas plotëfuqizimit të vendimit pala e pa kënaqur mund të 
iniciojë procedurë gjyqësore te gjykata kompetente. 
 

Neni 30 
Pranimi i dërgesave postare 

 
1. Pranimi i dërgesës postare bëhet në pajtim me kontratën e lidhur ndërmjet 

Operatorit publik ose privat dhe shfrytëzuesit të shërbimit postar.  
2. Vendosja e një dërgese në një kuti postare të instaluar nga Operatori publik postar 

për këtë qëllim, ose në një pajisje tjetër që i shërben po këtij qëllimi, është e baras 
vlefshme me pranimin e kësaj dërgese.  

3. Pranimi i një dërgese të regjistruar quhet i realizuar nëse dërgesa pranohet nga 
Operatori publik postar, i cili dërguesit i jep një dëftesë pranimi.  

4. Një letër ose pako mund të pranohen me vlerë të deklaruar, vlera e së cilës është e 
kufizuar në trafikun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, ndërkohë që nëse dërgesa 
ka si destinacion një shtet të huaj, vlera e deklaruar nuk kalon kufirin e përcaktuar 
nga vendi i arritjes.  

5. Pranimi i urdhërpagesave nga Operatori publik postar bëhet sipas kushteve të 
përcaktuara me aktet e shërbimit universal postar.  

6. Pranimi dhe shpërndarja e dërgesave postare nga operatorët postar bëhet në 
përputhje të plotë me standardet e parashikuara me direktivat e Bashkimit 
Evropian:  
6.1. koha limit nga pranimi deri në dorëzim, D + 3; 85 % e dërgesave;  
6.2. koha limit nga pranimi deri në dorëzim, D + 5; 97 % e dërgesave.  
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Neni 31 
Bartja dhe dërgimi i dërgesave postare 

 
1. Operatorët e shërbimeve postare janë të obliguar që dërgesën postare ta pranojnë, 

bartin dhe dërgojnë në mënyrë të sigurt deri në destinacion.  
2. Operatorët e shërbimeve postare zgjedhin rrugën dhe mënyrën e bartjes së dërgesës 

deri në destinacion.  
 

Neni 32 
Dorëzimi i dërgesave postare 

 
1. Dërgesat postare të pranuara nga operatorët postar duhet t’i dorëzohen marrësit në 

vendin e treguar nga dërguesi me përjashtim të rasteve kur:  
1.1. marrësi mund të autorizojë të tjerët për të pranuar dërgesat postare;  
1.2. Operatori publik postar mund t’i dorëzojë një dërgesë të adresuar marrësit 

nëse dërguesi nuk ka dhënë ndonjë instruksion tjetër, një marrësi 
zëvendësues - anëtari të familjes ose ta dorëzojë tërthorazi ashtu siç është 
përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

2. Operatori publik postar mundë t’ia dorëzojë një dërgesë postare në vend të të 
adresuarit një marrësi të autorizuar - dorëzim tërthorazi, duke shkarkuar 
përgjegjësinë në adresën e dhënë, nëse ai dorëzim i bëhet:  
2.1. njësisë ushtarake;  
2.2. entit të vuajtjes së dënimit dhe atyre të edukimit;  
2.3. institucionin shëndetësor ose të përkujdesjes sociale;  
2.4. hotelit, konviktit të studentëve e të ngjashme.  

3. Në vend të adresës së treguar nga dërguesi, një dërgesë mund të kthehet në zyrën e 
Operatorit publik postar nëse:  
3.1. dërguesi ose marrësi kanë dhënë instruksione përkatëse;  
3.2. personi i caktuar për të marrë dërgesat nuk është gjetur në adresën e treguar 

nga dërguesi;  
3.3. dorëzimi në adresën e caktuar kufizohet për nga natyra dhe përcaktimet e 

disa lloje dërgesave.  
4. Një dërgesë e thjeshtë mund të dorëzohet, duke e vendosur atë në një kuti private 

postare në adresën e treguar.  
 

Neni 33 
Tarifat e shërbimeve postare 

 
1. Vendosja e tarifave për shërbimet postare përcaktohet duke marrë parasysh kushtet 

e cekura më poshtë:  
1.1. tarifat për shërbimet postare duhet të jenë të arsyeshme dhe të atij niveli që 

mundësojnë mbulimin e shpenzimeve për ushtrimin e veprimtarisë postare 
në tërë territorin e Republikës së Kosovës;  

1.2. tarifa dhe kushtet e njëjta për tërë territorin e Republikës së Kosovës;  
1.3. tarifat duhet të mbulojnë fondin e realizimit të shërbimeve postare dhe 

mbajtjen e rrjetit të shërbimeve postare;  
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1.4. tarifat duhet të jenë të përshtatshme dhe të krahasueshme me vendet e 
Bashkimit Evropian dhe vendet e rajonit.  

2. Taksa postare mund të paguhet me pulla postare që janë në qarkullim, me 
përdorimin e makinës për frankim, me para të gatshme ose mjete tjera ligjore për 
pagesa.  

3. Përdorimi i makinës për frankim rregullohet me kontratë të veçantë të lidhur 
ndërmjet operatorit publik postar dhe subjektit tjetër përkatës në pajtim me kushtet 
e përgjithshme për kryerjen e shërbimeve postare.  

4. Operatori publik postar për shfrytëzuesit e mëdhenj ka të drejtë të bëjë zbritje nga 
tarifat bazë të miratuara, duke siguruar transparencë të plotë për të gjithë klientët e 
interesuar, por kjo nuk mund të përdoret për te diskriminuar klientët e tjerë.  

5. Dërgesa për të verbër - Sekogrami, përjashtohet nga tarifat e shërbimit postar.  
 

Neni 34 
Rastet kur dërgesa konsiderohet e padorëzueshme 

 
1. Dërgesa postare për të cilën vërtetohet se nuk mund ti dorëzohet marrësit as ti 

kthehet dërguesit, operatori i shërbimeve postare do ta hap dhe kontrolloj me 
komision për ta verifikuar adresën e marrësit ose të dërguesit.  

2. Në qoftë se edhe pas hapjes dhe kontrollit me komision nuk mund t’i dorëzohet 
marrësit as t’i kthehet dërguesit, operatori do të:  
2.1. asgjësojë me komision dërgesën e thjeshtë (letrën, kartëpostalen, 

shtypshkrimet etj) nëse ajo përmban vetëm njoftime me shkrim;  
2.2. ruaj dërgesat e tjera një (1) vit, duke llogaritur nga data e hapjes dhe 

kontrollit me komision;  
2.3. ruaj tre (3) vjet urdhërpagesën për të cilën vërtetohet se nuk mund të 

dorëzohet, duke llogaritur nga data kur është vërtetuar pamundësia e 
dorëzimit të saj.  

 
Neni 35 

Bashkëpunimi me doganën 
 
1. Operatori i shërbimeve postare duhet t’i paraqesë autoritetit doganor për 

kontrollim, në prani të përfaqësuesit të vet dërgesat postare për kontroll doganor. 
2. Dërgesat e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni që vijnë nga jashtë, duhet të 

përpunohen nga operatori i shërbimit postar në përputhje me dispozitat ligjore 
përkatëse doganore dhe duke u bazuar në marrëveshjen e veçantë me autoritetin 
doganor.  

3. Për dërgesat në shërbimin postar ndërkombëtar, përmbajtja e të cilës duhet ti 
nënshtrohet kontrollit doganor, duhet të veprohet sipas dispozitave doganore.  

 
Neni 36 

Kushtet e kontratës dhe ofrimi i shërbimeve postare 
 
1. Në përputhje me kontratën e shërbimit postar, operatorët e shërbimeve postare janë 

të detyruar të pranojnë, përpunojnë, dërgojnë dhe të shpërndajnë tek i adresuari çdo 
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dërgesë postare që i përgjigjet kërkesave të paraqitura në dispozitat ligjore 
përkatëse, standardet dhe aktet tjera të shërbimit postar.  

2. Operatori publik postar mund të kundërshtojë plotësimin e kontratës vetëm në 
rastet e përcaktuara në paragrafin 3 dhe 4 të këtij neni.  

3. Operatori publik postar është i detyruar të refuzojë plotësimin e kontratës për çdo 
shërbim universal postar nëse:  
3.1. shërbimi bie ndesh me kushtet e realizimit të shërbimit universal postar apo 

me marrëveshjet ndërkombëtare;  
3.2. përmbajtja e dërgesës postare nuk është në përputhje me nenin 9 të këtij 

ligji;  
3.3. dërgesa nuk i plotëson specifikimet, të cilat lidhen me dërgesat që i 

nënshtrohen shpërndarjes së kushtëzuar.  
4. Dërgesat postare që përmenden në paragrafin 3 të këtij neni dhe kushtet e pranimit 

bartjes, dhe dorëzimit të tyre përcaktohen nga Operatori publik postar në aktet e 
shërbimit universal postar. Gjithashtu, Operatori publik postar merr masat e duhura 
për publikimin e tyre.  

5. Operatori publik postar mund të mos pranojë të lidhë një kontratë nëse:  
5.1. ofrimi i shërbimit është pezulluar ose kufizuar në përputhje me nenin 25 të 

këtij ligji;  
5.2. ushtrimi i veprimtarisë nuk përputhet me veprimtarinë e shërbimit postar.  

6. Për pranimin e dërgesave me destinacion jashtë kufijve të Republikës së Kosovës, 
Operatori publik postar është i detyruar të paralajmërojë dërguesin për ndonjë 
ndalim apo kufizim për importet që është në fuqi në shtetin e arritjes së dërgesës 
ose në shtetet transite nëpër të cilat dërgesat do të kalojnë.  

 
Neni 37 

Përgjegjësia për plotësimin e kontratës së shërbimit postar 
 
1. Operatori i shërbimeve postare mban përgjegjësi për mos përmbushjen e kontratës 

së shërbimit postar, përfshirë dëmtimin që i është shkaktuar dërgesës, mungesën e 
përmbajtjes, humbjen si dhe vonesën e dorëzimit të saj, në përputhje me rregullat e 
shërbimit postar dhe përjashtimet e përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji.  

2. Për dëmet e shkaktuara jashtë atyre që janë parashikuar në kontratë dhe për dëmet 
e shkaktuara nga pakujdesia ose nga ndonjë akt kriminal, Operatori publik postarë 
mban përgjegjësi në përputhje me dispozitat ligjore dhe masat e dëmshpërblimit.  

3. Operatori publik postar mban përgjegjësi vetëm për shumën për të cilën vërtetohet 
me dëshmi për shërbimin e urdhërpagesave, brenda dhe jashtë vendit.  

 
Neni 38 

Rastet e përjashtimit nga përgjegjësia 
 

1. Operatori publik postarë nuk mban përgjegjësi në fushën e shërbimit postar për:  
1.1. dërgesën e thjeshtë postare;  
1.2. në qoftë se operatori dëshmon se humbja apo dëmtimi i dërgesës së 

regjistruar, pakësimi i përmbajtjes ose tejkalimi i afatit për dorëzim është 
shkaktuar si pasojë e shkaqeve të jashtme ose me faj të dërguesit.  
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Neni 39 
Masat e dëmshpërblimit 

 
1. Operatori publik postar është i detyruar të paguaj dëmshpërblim marrësit 

përkatësisht dërguesit në rastin e humbjes, dëmtimit ose pakësimit të përmbajtjes 
dhe tejkalimit të afatit për dorëzimi të:  
1.1. dërgesës së porositura dhe pakove pa vlerë të deklaruar;  
1.2. letrës me vlerë dhe pakove – kolive me vlere të deklaruar;  
1.3. urdhërpagesave.  

2. Në rastin e dërgesave të përcaktuara në nën paragrafin 1.1. masa e dëmshpërblimit 
bëhet sipas tarifave te miratuara. Në rastin e dërgesave te përcaktuara në nën 
paragrafin 1.2, dëmshpërblimi do te jetë i barabartë me vlerën deklaruar. Në rastin 
e dërgesave të përcaktuara në nën paragrafin 1.3. masa e dëmshpërblimit do të jetë 
e barabartë me vlerën e urdhërpagesës.  

3. Për shërbimin ndërkombëtar masa e dëmshpërblimit përcaktohet ne përputhje me 
aktet ndërkombëtare dhe me aktet tjera ligjore për shërbime postare.  

 
Neni 40 

Reklamacioni 
 
1. Çdo dërgesë postare e pranuar në zyrat postare me kërkesën e dërguesit përbën 

çështje reklamacioni. Reklamacionet pranohen për çdo dërgesë postare të pranuar 
brenda një (1) viti, duke filluar nga dita e nesërme e pranimit të dërgesës postare në 
zyrat e postës, nëse dërgesa është pranuar për tu dorëzuar në shërbimin e 
brendshëm, dhe brenda gjashtë (6) muajve duke filluar nga dita e nesërme e 
pranimit të dërgesës postare nëse dërgesa është pranuar për tu dorëzuar në 
shërbimin ndërkombëtar.  

2. Çdo zyrë e postës është e detyruar të pranojë reklamacionin për dërgesat postare të 
pranuara në zyrën e sajë ose zyrat tjera postare. Kushtet e detajuara lidhur me 
reklamacionet përcaktohen me aktet për shërbimin universal postar.  

3. Operatori publik postar kërkon pagesën e tarifës postare për shërbim reklamacioni 
të dërgesës.  

 
Neni 41 

Ruajtja e sekretit 
 
1. Ofruesi i shërbimit postar është i obliguar të ruajë sekretin e korrespondencës 

individuale dhe sekretin e veprimtarisë që i bëhet i njohur gjatë përmbushjes së 
kontratës.  

2. Obligimi i ruajtjes së sekretit është i njëjtë për ofruesin e shërbimit, punonjësit e tij 
si dhe për çdo njeri tjetër që ka dijeni për sekretin individual ose hollësitë për të 
cilat ka mësuar gjatë procesit të punës. Nëse zbulohet sekreti i korrespondencës, 
atëherë personat përgjegjës mbajnë përgjegjësi në përputhje me dispozitat ligjore.  

3. Obligimi për ruajtjen e sekretit të korrespondencës, siç përcaktohet në paragrafin 2 
të këtij neni, duhet të zbatohet edhe pas përfundimit të realizimit të shërbimit 
postar dhe pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës ndërmjet punonjësit dhe 
ofruesit të shërbimit postarë.  
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Neni 42 
Mbrojtja e të dhënave 

 
1. Bazuar në obligimet për ruajtjen e sekretit, operatorit të shërbimit postar me 

përjashtimet e bëra në rastet e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni i ndalohet 
të:  
1.1. hapë një dërgesë postare të mbyllur ose të njihet me përmbajtjen e saj;  
1.2. ofroj informata personave të tjerë të dhëna me të cilat ai është njohur gjatë 

përmbushjes së shërbimit postar, me përjashtim të dërguesit, të adresuarit 
dhe personit të autorizuar për të marrë ose pranuar dërgesën;  

1.3. dorëzoj dërgesën tek personat e tjerë, me qëllim njohjen e përmbajtjes së 
saj.  

2. Operatori i shërbimit postar ka të drejtë të hapë një dërgesë të mbyllur postare me 
komision ose të shqyrtoj përmbajtjen e saj nëse:  
2.1. mungon adresa e marrësit ose dërguesit dhe se dërgesa nuk mund të 

dorëzohet apo të kthehet, dhe për dorëzimin e saj është e nevojshme të 
njihet adresa e marrësit ose e dërguesit;  

2.2. paketimi i dërgesës është dëmtuar në atë masë që për t’u mbrojtur 
përmbajtja e saj, është i nevojshëm ripaketimi i cili nuk mund të bëhet pa 
hapjen e dërgesës.  

3. Hapja e një dërgese bëhet duke mbajtur procesverbal për hapjen dhe për masat që 
duhen marrë. Hapja e dërgesës postare bëhet nga komisioni dhe se për arsyet e 
hapjes duhet informuar dërguesin ose marrësin.  

4. Ndalesat e parashikuara në nën paragrafët 1.1., 1.2. dhe 1.3. të këtij neni, nuk do të 
zbatohen nëse në bazë të urdhrit të gjyqit veprimet e kryera në to janë të 
domosdoshme për ndjekjen e një kundërvajtjeje administrative ose vepre penale.  

5. Në lidhje me konfiskimin, rezervimin apo sekuestrimin e dërgesave postare do të 
zbatohen dispozitat ligjore përkatëse.  

 
Neni 43 

Sanksionet 
 
1. Dënohen si kundërvajtje administrative, aktet e kryera nga një person fizik ose 

juridik, nëse nuk përbëjnë vepër penale, shkeljet e mëposhtme: 
1.1. dërgimi i dërgesave postare pa licencë siç parashikohet me dispozitat e këtij 

ligji;  
1.2. mosrespektimi i kushteve të licencës të parashikuara me këtë ligj;  
1.3. shkelja e dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me fshehtësinë e 

korrespondencës, sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave;  
1.4. mosrespektimi i të drejtës ekskluzive të operatorit publik postar, sipas këtij 

ligji.  
 

Neni 44 
Gjobat 

 
1. Kundërvajtjet administrative të parapara në nenin 43 të këtij ligji ndëshkohen me 

gjobat si në vijim:  
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1.1. për kundërvajtjet administrative sipas nën-paragrafëve 1.1., 1.3. dhe 1.4. të 
nenit 43 të këtij ligji në shumën prej pesëmijë (5000) deri dhjetëmijë 
(10000) Euro;  

1.2. për kundërvajtjet administrative sipas nën-paragrafit 1.2., të nenit 43 të këtij 
ligji në shumën prej njëmijë (1000) deri pesëmijë (5000) Euro.  

2. Dënimin me gjobë sipas nën-paragrafit 1.1 dhe 1.2 të këtij neni e shqipton 
Rregullatori.  

3. Për zbatimin e kërkesave të këtij neni Rregullatorit bashkëpunon me organet 
përkatëse.  

4. Gjobat e shqiptuara sipas paragrafit 1 të këtij neni, dhe të nën-paragrafit 1.2 të 
nenit 28 të këtij ligji ekzekutohen nga organi kompetent për pagesë të gjobave për 
kundërvajtjeve.”  

5. Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin e vendimit për gjobën.  
 

Neni 45 
Mbështetja e Qeverisë 

 
Realizimi i shërbimi universal postar, mbajtja dhe zhvillimi i tyre sigurohen në rast 
nevoje edhe me mbështetje nga Qeveria përmes subvencioneve. 
 

Neni 46 
Bashkëpunimi me organe tjera 

 
Në planet e zhvillimit komunal dhe rajonal, Operatori publik postar bashkëpunon me 
organet autoritare vendore për krijimin e mundësive për vendosjen e zyrave dhe të 
pajisjeve që i shërbejnë sigurimit të shërbimeve universale postare, si dhe të lehtësive 
për përdorimin e hapësirave publike, detyrimin për vendosjen e kutive si dhe 
administrimin e sistemit të adresave. 
 

Neni 47 
Dispozitat përfundimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr. 2003/18 për shërbime postare 
(Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / 
Prishtinë: Viti II / Nr.19 / 1 dhjetor 2007) si dhe të gjitha dispozitat e tjera ligjore e nën 
ligjore që janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 48 
Të hyrat 

 
Të hyrat e krijuara sipas këtij ligji inkasohen në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 
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Neni 49 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-173 
15 prill 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-017-2010, datë 04.05.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 69 / 20 MAJ 2010 
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LIGJI Nr. 03/L-086 
PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-ut 2004/49 

PËR VEPRIMTARITË E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLËSIT, 
KANALIZIMIT DHE TË MBETURINAVE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 për Veprimtaritë e Ofruesve të 
Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave ("Rregullorja"). 
 
Duke marrë parasysh nevojën për të ndryshuar Rregulloren 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 2004/49 
PËR VEPRIMTARITË E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLËSIT, 

KANALIZIMIT DHE TË MBETURINAVE 
 

Neni 1 
 
Secilën herë që përmendet "Rregullorja" në Rregullore, ajo do të zëvendësohet me 
fjalën "Ligji". Pas çdo përmendje të "AKM-së" në Rregullore, do të shtohen fjalët 
"institucioni pasardhës". 
 

Neni 2 
 
Teksti i tërë pjesës hyrëse të Rregullores të zëvendësohet me formulimin në vijim: 
"Kuvendi i Kosovës, 
Në bazë të autoritetit të dhënë me nenin 65, 119.5 dhe 142 të Kushtetutës, 
Duke e njohur nevojën për të përmirësuar sektorët e shërbimeve të ujësjellësit, 
kanalizimit dhe të mbeturinave në Kosovë përmes themelimit të një rregullatori të 
pavarur përgjegjës për rregullimin e këtyre sektorëve në Kosovë, 
Me anë të kësaj miraton si vijon: 
 

LIGJ PËR VEPRIMTARITË E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE 
TË UJËSJELLËSIT, KANALIZIMIT DHE TË MBETURINAVE 

 
Neni 3 

 
Neni 1.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenet 1.2 dhe 1.3 në vijim: 



 
Ligjet ekonomike-administrative 

 1494 

1.2. Me anë të kësaj themelohet Zyra rregullative e ujësjellësit dhe e mbeturinave (në 
tekstin e mëtejmë “Rregullatori”) si një organ i pavarur në pajtim me nenin 
119.5 dhe 142 të Kushtetutës.  

1.3. Rregullatori e ka drejtorin, zëvendësdrejtorin e kuadrin profesional dhe 
nëpunësit. Drejtori dhe zëvendësdrejtori emërohen nga Kuvendi i Kosovës pas 
rekomandimit të Qeverisë për një afat pesë (5) vjeçar.  
Drejtori dhe Zëvendës Drejtori duhet të kenë kualifikimet e duhura profesionale 
dhe integritetin më të lartë. 
Drejtori dhe Zëvendësdrejtori, secili mund t’i propozojë kuvendit shkarkimin 
nga puna të tjetrit për paaftësisë profesionale apo sjellje të pahijshme. Baza për 
shkarkimin apo dorëheqjen e detyrueshme të secilit prej tyre përfshin, por nuk 
kufizohet me: 
a) vdekjen;  
b) paaftësinë mendore apo fizike;  
c) diskualifikimin sipas dispozitave të këtij ligji;  
d) deklarimin e falimentit apo paaftësisë paguese;  
e) mungesën e paarsyetuare nga tre mbledhje konsekutive dhe te rregullta të 

Rregullatorit;  
f) dënimin për kryerjen e një vepre penale;  
g) interesat e drejtpërdrejta personale, martesore apo familjare në një licencë të 

dhënë sipas dispozitave të këtij Ligji; apo  
h) përfitimet financiare të marra nga bizneset e rregulluara me këtë Ligj;  

1.4. Drejtori dhe Zëvendësdrejtori, secili mund të japë dorëheqjen nga Rregullatori, 
nëse jep njoftim me shkrim të paktën tre (3) muaj para. 

 
Neni 4 

 
Neni 1.3 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 1.4 në vijim: 
1.4. Rregullatori është përgjegjës për rregullimin e veprimtarive të ofruesve të 

shërbimeve në pronësi shoqërore dhe publike të ujësjellësit, kanalizimit dhe 
mbeturinave në Kosovë. Rregullatori merr vendime të pavarura gjatë ushtrimit 
të përgjegjësive në bazë dispozitave të këtij Ligji ose çfarëdo rregulloreje ose 
ligji në fuqi dhe çfarëdo urdhërese administrative, udhëzimi administrativ ose 
vendimi tjetër i cili mund të nxirret në vijim. 

 
Neni 5 

 
Në nenin 2, paragrafi i titulluar "Komuna" të zëvendësohet në tërësi me formulimin në 
vijim: 
“Komunë” do të ketë kuptimin e përkufizuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale; 
 

Neni 6 
 
Neni 8.4 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 8.4 në vijim: 
8.4. Rregullatori, pas konsultimeve me Kuvendin dhe me Ministrinë e Ekonomisë 

dhe Financave nxjerr udhëzime administrative me anë të të cilave e cakton 
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lartësinë e taksave që duhet të paguhen në pajtim me këtë nen apo metodën e 
llogaritjes së këtyre taksave. 

 
Neni 7 

 
Në nenin 21.4 (ii) të Rregullores, të fshihet shprehja "përfaqësuesit rajonal të Shtyllës 
II të UNMIK-ut, AKM dhe." 
 

Neni 8 
 
Në nenin 34.2 të Rregullores, shprehja "Zëvendëspërfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm për rindërtim dhe zhvillim ekonomik" të zëvendësohet me fjalën 
"Kuvendi". 
 

Neni 9 
 
Neni 40 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 40 në vijim: 
Ky Ligj hyn në fuqi pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 10 
 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-086 
13 qershor 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 31 / 15 QERSHOR 2008 
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