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RREGULLORE NR. 2007/20 
 

PËR SHPALLJEN E LIGJIT ME TË CILIN NDRYSHOHET LIGJI 
NR. 2003/17 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOSOVË TË 

MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS 
 

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, 
 

Në pajtim me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 10 qershor të vitit 1999,   

 
 Në përputhje me Kapitullin 8 dhe nenet 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese 
mbi Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 
e datës 15 maj 2001),  

 
Duke marrë parasysh shkresën zyrtare nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, të 
datës 27 mars 2007 lidhur me Ligjin nr. 02/L-99, me të cilin ndryshohet Ligji nr. 
2003/17 për prokurimin publik në Kosovë, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 
8 shkurt 2007,   
 
Duke ditur se dispozitat e ligjit me të cilin ndryshohet Ligji për prokurimin 
publik në Kosovë nuk e cenojnë pushtetin e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të 
Përgjithshëm sipas Rezolutës së KS të Kombeve të Bashkuara (1999) ose  
kompetencat dhe përgjegjësitë e tij të rezervuara sipas Kornizës Kushtetuese mbi 
Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenin 8.1(q) dhe 8.1(r) të 
Kornizës Kushtetuese mbi Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë,   

 
A.   Me anë të kësaj shpall Ligjin nr. 02/L-99 me të cilin ndryshohet 

Ligji nr. 2003/17 për prokurimin publik në Kosovë, i miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës që i bashkëngjitet kësaj Rregulloreje dhe bëhet i plotfuqishëm në 
datën e nënshkrimit duke iu nënshtruar pjesës së mëposhtme B dhe    

 
B.  Përcakton se: 

 
(a) Në “ndryshimin e nenit 14” në fund të nenit të ri 14.6 shtohen 

fjalët “,me kusht që kontratat e tilla për shërbime nuk udhëhiqen nga 
legjislacioni tjetër i miratuar në mënyrë specifike për kontratat e tilla”;  
 

(b) Në “ndryshimet e nenit 18” pas titullit shtohet një fjali e re me këtë 
formulim. “Neni 18.1.  pika ‘b’, numri ‘250,000’ ndryshohet në ‘350,000’.”;  
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(c) Në “ndryshimet e nenit 21” në fjalinë e parë të nenit 21.2 fshihen 
fjalët “duke dëshmuar se personi i tillë ka kryer me sukses trajnimin në IKAP 
për ligjin në fuqi dhe praktikat më të mira të prokurimit të BE-së”. Pas fjalisë 
së parë në nenin 21.2 shtohet një fjali e re ku thuhet: “Një diplomë e 
universitetit mund të zëvendësohet me së paku tre vjet përvojë të 
konsiderueshme në fushën e prokurimit .”; 

 
(d) Në “Ndryshimet e nenit 23”  

 
        (i)     neni i ri 23.2 riformulohet si vijon: “IKAP-i lëshon “certifikatë 

profesionale të prokurimit” vetëm për persona të cilët, në bazë të 
testimit objektiv (dhe anonim, aty ku është e mundur)  kanë treguar 
në mënyrë të kënaqshme njohuri të mjaftueshme për ligjin dhe 
praktikën e prokurimit.”  

      
       (ii)    fjalia e parë e nenit të ri 23.4 riformulohet si vijon: “IKAP-i 

menjëherë ia merr “certifikatën profesionale të prokurimit” cilitdo 
zyrtari të prokurimit i cili nuk e kalon testimin objektiv.”; 

 
       (iii)   shtohet neni i ri 23.5 dhe formulohet si vijon: “Testimi dhe 

rekomandimi për dhënien ose marrjen e “certifikatës profesionale 
të prokurimit” i përket organit të pavarur për shqyrtim dhe 
miratim, i themeluar nga IKAP-i, anëtarët e të cilit janë 
profesionalisht të kualifikuar për fushën e prokurimit ose fusha të 
ngjashme.”; 

 
      (iv)     shtohet neni i ri 23.6 dhe formulohet si vijon: “Kryesuesi i organit 

vlerësues është përgjegjës për udhëheqjen dhe monitorimin e të 
gjitha vlerësimeve dhe për sigurimin e transparencës gjatë zbatimit 
të vlerësimit të drejtë të provimeve sipas standardeve më të mira 
ndërkombëtare.  Kryesuesi siguron që të gjitha shqyrtimet e organit 
vlerësues të jenë të regjistruara, dhe është përgjegjës për 
përgatitjen e raportit të provimit dhe listës së rezultateve të atyre që 
kanë kaluar. IKAP-i siguron që raportet dhe listat e tilla të 
publikohen në faqen e internetit të KRPP-së.”;  

 
(e) Në “ndryshimin ku shtohet edhe neni i ri 30 A” 

    
       (i)    Neni 30A.5 i ri riformulohet si vijon: “Pavarësisht nga kërkesat e 

themeluara nga neni 30A.4, nëse autoriteti kontraktues përcakton 
se arsyet e detyrueshme si mos ekzistimi ose një treg me 
konkurrencë të ashpër, çon deri te mendimi se anulimi i veprimit të 
prokurimit dhe inicimi i një veprimi të ri të prokurimit nuk do të 
ketë për pasojë numrin e shtuar të tenderëve ose, aty ku është e 
aplikueshme, kërkesat për të marrë pjesë, autoriteti kontraktues 
paraqet vendimin e vet së bashku me një sqarim në APP, dhe APP-
ja është kompetente për shqyrtimin e këtij vendimi brenda afatit 
prej pesë (5) ditëve të punës pas pranimit. Brenda kësaj periudhe 
APP-ja udhëzon autoritetin kontraktues që t’i përmbahet kërkesës 
nga neni 30A.4 të ligjit në fuqi në rast se sqarimi nuk siguron një 
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bazë bindëse për mospërmbajtje ndaj kërkesës nga neni 30A4.  
Megjithatë, autoriteti kontraktues i përmbahet kërkesës nga neni 
30A.4 për prokurimet që kryhen në bazë të nenit 35.”;  

 
    (ii)         neni i ri 30A.6 riformulohet si vijon. “Autoriteti kontraktues ka të 

drejtë të kërkojë nga BRP-ja shqyrtimin e vendimit të APP-së në 
bazë të nenit 30A.5 të ligjit në fuqi. BRP-ja i jep një kërkese të tillë 
prioritet të lartë dhe ka kompetenca që të kthejë vendimin e APP-
së nëse konstaton se një vendim i tillë është i paarsyeshëm.”;  

 
(f) Në “ndryshimin e nenit 33” në nenin e ri 33.1 dhe 33.1.b 

“furnizimet ose punët” shtohen pas fjalës “shërbimet”;  
 

(g) Në “ndryshimin e nenit 34” në fund të nenit 34.2.b (ii) shtohet fjala 
“ose”. Një paragraf shtohet dhe përmban formulimin si vijon “(iii) nëse 
autoriteti kontraktues në fjalë është operator i shërbimeve publike për blerjen e 
rrymës elektrike me qëllim të plotësimit të mungesës së papritur gjatë 
furnizimit;  

 
(h) Në “ndryshimet e nenit 49” në nenin 49.1 nën A. fjalët “referon” 

zëvendësohet me  “deklaron”; 
 

(i) Në “ndryshimet e nenit 56” në nenin 56.1 fjalët “nenet 30-33” 
zëvendësohen me “nenet 30 dhe 31”;  

 
(j) Në “ndryshimin ku shtohet neni i ri 62A ” në fund të nenit të ri 

62A.3 shtohen fjalët “në përputhje me udhëzimet e dhëna nga autoriteti 
kontraktues”; 

 
(k) Në “ndryshimet e nenit 66” në fund të nenit 66.4 të ri shtohet një 

fjali e re me formulimin si vijon: “Regjistrimi i tillë nuk është me efekt 
paragjykues për operatorë ekonomik të jashtëm.”; 
 

(l) Shtohet një nen i ri “ndryshimet e nenit 69 dhe 70”. Neni 
formulohet si vijon: “Fjalia e dytë e nenit 69 dhe 70 ndryshohet si vijon: 
”Autoriteti kontraktues menjëherë ia paraqet KRPP-së të gjitha versionet 
gjuhësore të një njoftimi të tillë.”;   

 
(m) Në “ndryshimin ku shtohet neni i ri 87.A” neni 87A.2 fshihet dhe 

paragrafët e mbetur rinumërohen;  
 

(n) Në “ndryshimin ku shtohet neni i ri 89A” në nenin e ri 89A.2 data 
“30 qershor 2007” zëvendësohet me “31 tetor 2007”. Në fund të nenit të ri 
89A.2 shtohet një fjali e re me këtë formulim: “Nëse ekzistojnë arsye detyruese 
të cilat kërkojnë një shtyerje përtej datës së cekur, kryesia e Kuvendit e 
shqyrton çështjen dhe mund të lejojë zgjatjen e afatit deri në dy muaj.”; 

 
(o) Në “ndryshimet e nenit 91” në fund të nenit 91.1 shtohet një fjali 

me formulimin si vijon: “Qeveria siguron marrëveshjen nga bordi mbikëqyrës 
përkatës nëse autoriteti kontraktues është ndërmarrje në pronësi publike.”;  
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(p) Në “ndryshimet e Kreut VII dhe neneve 94-98” në fund të nenit të 

ri 95.2 shtohet një fjali me këtë formulim: “Procedurat për rishikim të 
prokurimit  në bazë të Kreut VIII zbatohen përshtatshmërisht, me kërkesë të 
autoritetit kontraktues ose të një pale të interesuar për një rishikim të 
udhëhequr nga BRP-ja, të ndonjë vendimi, veprimi, mase, interpretimi ose 
vendimi që është marrë, përdorur, lëshuar ose shpallur nga APP-ja ose KRPP-
ja.”;  

 
(q) Në “ndryshimet e Kreut VII dhe neneve 94-98”  

 
  (i)      Në fjalinë e parë të nenit të ri 96.1 fjala “persona” zëvendësohet me 

“anëtarët”. Në nenin e ri 96.4 pas fjalës “Kuvendi” shtohen fjalët 
“në bazë të vendimit që është marrë nga një organi përzgjedhës i 
pavarur i themeluar nga Kuvendi”. Shtohet një fjali e re me këtë 
formulim: “Organi përzgjedhës i pavarur përbëhet prej tre 
gjykatësve të emëruar sipas rregullit, të caktuar nga Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës.”;  

 
      (ii)       Formulimi i nenit të ri 96.5 zëvendësohet si vijon: 
 

“96.5 Çdo person i emëruar në këtë mënyrë duhet të ketë këto 
kualifikime dhe duhet t’i plotësojë kriteret vijuese:  
(a) Të jetë banor i Kosovës; 
(b) Të jetë me integritet të lart moral;  
(c) Të ketë diplomë të Fakultetit Juridik që është e vlefshme sipas 
ligjit në Kosovë;  
(d) Të ketë certifikatë të provimit të dhënë të judikaturës në Kosovë 
ose të jetë anëtar i Odës së avokatëve;  
(e) Të plotësojë kriteret për t’u emëruar si gjykatës;  
(f) Të ketë së paku tre (3) vjet përvojë profesionale në fushën e 
drejtësisë;  
(g) Të ketë aftësi për të kryer detyrat e postit në mënyrë të paanshme, 
të ndërgjegjshme, të zellshme, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri, 
për të cilin ai është duke u konsideruar.”; 

 
   (iii)      Shtohet nen i ri 96.6 dhe ka këtë formulim:  
 

“96.6 Kuvendi, brenda afatit prej 30 ditëve, shqyrton dhe emëron 
personat e përzgjedhur në bazë të nenit 96.4. Ai mund të kërkojë 
sqarime shtesë nga organi përzgjedhës i pavarur përkitazi me personat e 
përzgjedhur. Në rast të tillë afati kohor i paraparë për emërimet nga ana 
e Kuvendit mund të shtyhet për 10 (dhjetë) ditë nga dita e pranimit të 
sqarimeve shtesë. Nëse nga ana e Kuvendit nuk ndërmirren veprime 
lidhur me emërimet brenda kornizës kohore të caktuar me këtë nen, 
personat e emëruar konsiderohen si të emëruar nga Kuvendi.”; 
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(r) Në “ndryshimet e nenit 101” neni 101.2.B. fshihet dhe paragrafët e 

mbetur rinumërohen; 
 
(s) Në “ndryshimin e nenit 102” në nenin 102.3 të ri fjala 

“kryeministër” zëvendësohet me fjalët “Kuvendi në bazë të vendimit që është 
marrë nga organi përzgjedhës i pavarur i themeluar nga Kuvendi”. Në fund të 
nenit të ri 102.3 fjalët “dhe/ose ekspertët e rishikimit” fshihet dhe shtohet një 
fjali e re me këtë formulim: “Neni 96.6 zbatohet përshtatshmërisht.” Neni 
102.4 riformulohet si vijon: “Çdo person i emëruar për anëtar të panelit 
përzgjedhës në bazë të nenit 102.3 posedon kualifikimet dhe plotëson kriteret e 
parapara nga neni 96.5.”; 
 

 (t)         Në “ndryshimet e nenit 117” ndryshimi për nenin 117.1 fshihet. 
Neni 117.4 riformulohet si vijon: “Me të mësuar për një shkelje ose ngjarje të 
tillë, Ministria e Punëve të Brendshme menjëherë zhvillon hetime paraprake 
lidhur me çështjen, dhe nëse ka arsye të mjaftueshme për të konstatuar se një 
shkelje e tillë ka ndodhur, Ministria zyrtarisht ia përcjell çështjen agjencionit 
për zbatimin e ligjit për hetime të mëtejme, në përputhje me ligjin në fuqi, për 
të ndërmarr të gjitha masat e tjera të nevojshme të cilat Ministria i konsideron 
të domosdoshme dhe të përshtatshme për të rregulluar gjendjen.”.   

 
Këto ndryshime të paraqitura lart prej (a) deri në (t) janë të paraqitura në 
tekstin që i është bashkëngjitur kësaj Rregulloreje për shpallje që përbën 
tekstin e fundit zyrtar të Ligjit të ndryshuar.  

 
Nënshkruar sot, më 6 qershor 2007.  
 
 
 
 
 

                               Joachim Rücker 
                        Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm 


