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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

___________________________________________________________________________ 

 

Ligji Nr. 05/L -092 

 

 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-042 PËR 

PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I 

NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-237 DHE ME 

LIGJIN NR. 05/L-068 
 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës; 

 

Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

 

Miraton 

 

 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-042 

PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I 

NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-237 DHE ME 

LIGJIN NR. 05/L-068 

 

 
Neni 1 

Qëllimi 

 

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik 

të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 dhe me Ligjin 

05/L-068, në tekstin e mëtejmë “ligji bazik”. 

 

 

Neni 2 

 

Neni 21/A  i ligjit bazik, ndryshohet  me tekstin si vijon: 

 

Neni 21/A 

Ekonomizimi i aktivitetit të prokurimit 
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1. Për qëllim të ekonomizimit të aktiviteteve të prokurimit, Qeveria e Republikës së Kosovës 

dhe Ministritë përkatëse kryejnë procedurat e prokurimit të Agjencive që i përgjigjen atyre, të 

cilat kanë më pak se pesëdhjetë  (50) punonjës. 

 

2. Për Agjencitë e Pavarura të cilat i përgjigjen Kuvendit të Republikës së Kosovës, që kanë 

më pak se pesëdhjetë (50) punonjës, procedurat e prokurimit i kryen Agjencia Qendrore e 

Prokurimit. 

 

 

 

 Neni 3 

 

Neni 100 i ligjit bazik, ndryshohet me tekstin si vijon: 

 

Neni 100 

Emërimi i kryetarit dhe anëtarëve të OSHP-së 

 

1. Bordi i OSHP-së  përbëhet prej pesë (5) anëtarëve të emëruar për një periudhë pesë 

(5) vjeçare, pa të drejtë riemërimi. 

 

2. Qeveria i propozon Kuvendit së paku dy kandidatë për pozitën e lirë të kryetarit të OSHP-

së dhe së paku dy kandidatë për secilën pozitë të lirë të anëtarëve të OSHP-së, të paktën   

nëntëdhjetë (90) ditë para skadimit të mandatit të kryetarit dhe anëtarëve aktualë. Kuvendi 

emëron kryetarin dhe secilin anëtarë të OSHP-së, bazuar në rekomandimin e dhënë nga një 

organ përzgjedhës i pavarur. Organi përzgjedhës i pavarur interviston, vlerëson dhe 

klasifikon me pikë kandidatët  bazuar në meritë. Kuvendi emëron kandidatët me pikët më të 

larta për pozitën e kryetarit dhe për secilën pozitë të lirë të anëtarëve të OSHP-së. Në çdo 

rast, organi përzgjedhës i pavarur ia dorëzon Kuvendit listën e plotë të kandidatëve të 

vlerësuar.  

 

3. Organi përzgjedhës i pavarur, sipas paragrafit 2 të këtij neni, themelohet nga Kuvendi dhe 

përbëhet prej tre (3) gjyqtarëve të emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.   

 

4. Çdo kandidatë që propozohet për kryetar ose anëtar të OSHP-së, duhet të ketë kualifikimet 

dhe plotësojë kriteret vijuese: 

 

4.1. të jetë shtetas i Kosovës; 

 

4.2. të mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale ose të mos jetë i akuzuar për ndonjë 

vepër penale; 

 

4.3. të ketë të përfunduar provimin e jurisprudencës; 
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4.4. të ketë së paku tre (3) vjet përvojë profesionale në njërën nga këto fusha: 

drejtësi,  administratë publike, financa publike ose prokurim; 

 

4.5. të ketë aftësi për të kryer detyrat në mënyrë të paanshme, të ndërgjegjshme, 

me vendosmëri dhe përgjegjshmëri. 

 

 

 

Neni 4 

 

Neni 101 i ligjit bazik ndryshohet me tekstin si vijon: 

 

Neni 101 

Suspendimi, largimi dhe shkarkimi i kryetarit dhe anëtarëve të OSHP-së 

 

1. Nëse ndaj kryetarit apo një anëtari të OSHP-së ngritët aktakuzë për vepër penale,  ai/ajo 

suspendohet me pagesë  prej  pesëdhjetë për qind (50%) të pagës së tij/ saj, deri në largimin e 

tij/saj ose derisa të  shpallet i pafajshëm me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës. 

Suspendimi hyn në fuqi që nga momenti i ngritjes së aktakuzës nga ana e prokurorit. 

 

2. Gjykata kompetente në ditën e ngritjes së aktakuzës ndaj kryetarit apo ndonjë anëtari të 

OSHP-së e dërgon njoftimin tek Kryetari i Kuvendit, i cili në emër të Kuvendit si institucion  

që e ka emëruar, e njofton OSHP-në për suspendimin e kryetarit apo anëtarit të tij. 

 

3. Kryetari ose anëtari i OSHP-së largohet nga detyra nëse ai/ajo shpallet fajtor për ndonjë 

vepër penale me anë të aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës. Ky largim hyn në fuqi që 

nga momenti i shqiptimit të aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës, me të cilin aktgjykim 

njoftohet kryetari i Kuvendit, i cili në emër të Kuvendit, si institucion që e ka emëruar, e 

njofton OSHP-në për largimin e kryetarit apo anëtarit të tij. 

 

4. Përveç siç është paraparë në paragrafin 3 të këtij neni, Qeveria i propozon Kuvendit, 

shkarkimin e kryetarit apo  një anëtari të OSHP-së,  nëse ai/ajo  vepron në kundërshtim me 

etikën profesionale që ndërlidhet me detyrat e tij/saj.  

 

 

Neni 5 

 

Neni 102 i ligjit bazik, ndryshohet me tekstin si vijon: 

 

 

Neni 102 

Organizimi i OSHP-së 
 

1. Kryetari përfaqëson, menaxhon dhe organizon punën e OSHP-së dhe është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e administrimit të përditshëm dhe veprimtarisë së OSHP-së. 

 

2. Kryetari është i autorizuar të caktojë një anëtar për të organizuar dhe drejtuar punën e 

OSHP në një fushë të veçantë. 
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3. Në rast se kryetari mungon për shkaqe shëndetësore apo për shkaqe tjera, kompetencat dhe 

funksionet e tij, ushtrohen nga anëtari më i vjetër i OSHP-së.  

 

 

Neni 6 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

 

 

 

Ligji  Nr. 05/L -092 

19 shkurt 2016 

 

                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                              ________________________ 

                                                                                      Kadri  VESELI 


