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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zakon br. 03/L –045 
 

 
O MINISTARSTVU  KOSOVSKE BEZBEDNOSNE SNAGE   

 
Skupština Republike Kosova,  
 
Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosova, 
 
U cilju uređenja odgovornosti i nadležnosti institucija Republike Kosova, u oblasti 
bezbednosti,  
 
Usvaja  
 
 

ZAKON O MINISTARSTVU KOSOVSKE BEZBEDNOSNE SNAGE   
 
 

Član 1. 
Primena zakona 

 
Ovim Zakonom uspostavlja se Ministarstvo Kosovske bezbednosne snage pri  Vladi 
Republike Kosova. Izvršnu nadležnost nad Ministarstvom ima ministar za Kosovske 
Bezbednosne Snage.  
 
 

Član 2. 
Opšti principi  

 
2.1. Skupština Republike Kosova, predsednik, premijer i ministar za Kosovske snage 
bezbednosti čine lanac civilnog nadzora nad Kosovske bezbednosne snage, u skladu sa 
Ustavom, ovim zakonom i drugim relevantnim zakonskim aktima.  
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Član 3. 
Ministarstvo za Kosovske bezbednosne snage  

 
3.1. Ministar za Kosovske bezbednosne snage nadležan je za opštu kontrolu i 
rukovođenje Kosovske bezbednosne snage, uključujući i sva ovlašćenja koja ima 
komandant Kosovske bezbednosne snage.  
 
3.2. Ministar za Kosovske snage bezbednosti zastupa i predstavlja Republiku Kosova u  
međunarodnim odnosima u vezi sa  pitanjem KBS na ministarskom nivou. O nekim 
specifičnim aktivnostima ovu funkciju može preneti na neku drugu osobu.  
 
3.3. Ministra i zamenika ministra za Kosovske bezbednosne snage imenuje premijer, a 
imenovanje potvrđuje Skupština Republike Kosova.  
 
3.4. Ministar za Kosovske snage bezbednosti, preko premijera Vlade,  odgovoran je 
Skupštini  Republike Kosova.  
 
3.5.  Ministar za Kosovske bezbednosne snage, Zamenik Ministra i/ili stalni sekretar 
Ministarstva Kosovske Bezbednosne Snagedužan je podneti izveštaj o pitanjima vezanim 
za Kosovske snage bezbednosti odgovarajućoj skupštinskoj komisiji kad ona to zatraži.   
 
3.6. Ministar za Kosovske bezbednosne snage, preporučuje Predsedniku podobnog 
kandidata koji če biti imenovan za komandanta Kosovske Bezbednosne Snage.  
 
3.7. Ministar za Kosovske bezbednosne snage, uz konsultacije sa komandantom 
Kosovske bezbednosne snage, daje preporuku predsedniku za sva unapređenja do čina 
generala.  
 
3.8. Ministar za Kosovske bezbednosne snage, uz konsultacije sa komandantom 
Kosovske bezbednosne snage, daje preporuke predsedniku za sve promene imenovanja i 
statusa čina generala.  
 
3.9. Ministar za Kosovske bezbednosne snage lično odobrava projekte Snaga u vrednosti 
do (1) milion evra. Nadležnost za odobravanje projekata do 500,000 evra može se preneti 
na stalnog sekretara, a za projekte ispod 200,000 evra na šefa Odelenja nabavki i 
ugovaranja.  
 
3.10. Ministar za Kosovske bezbednosne snage odgovoran je za sledeće poslove:  
 
a) Predlog budžeta Kosovske bezbednosne snage i Ministarstva Kosovske bezbednosne 
snage i nadgledanje trošenja odobrenog budžeta,  
b) pripremu svih strateških dokumenata u vezi Kosovske bezbednosne snage koje 
razmatra Savet bezbednosti Republike Kosova,  
c) davanje preporuka premijeru u vezi sa veličinom i strukturom Kosovske bezbednosne 
snage u okvirima budžeta, uključujući i početni maksimum od 2,500 aktivnih pripadnika i 
800 rezervista, koje, u toku prvih pet godina nakon stupanja na snagu ovog zakona, 
podležu odobrenju Međunarodnog vojnog prisustva,  
d) Pripremi uredbama o organizacije jednica u okviru Kosovske bezbednosne snage na 
osnovu preporuka komandanta Kosovskih  snaga bezbednosti,  
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e) Sastavljanje i predlaganje zakona, politika i pravilnika u vezi sa Ministarstvom 
Kosovske Bezbednosne Snage i Kosovske bezbednosne snage, kao i dokumente u oblasti 
organizacije, rukovođenja, ljudstva, ljudskih prava i poslova vezanih za zajednicu, 
discipline i ponašanja, obuke (uključujući i akademsko obrazovanje), organizacije 
poslova u vezi sa naoružanjem, opremanjem i upotrebom Kosovske bezbednosne snage,  
f) po potrebi, sastavljanje strategija i direktiva koje se podnose na odobrenje Skupštini 
Kosova, a u cilju sprovođenja sveukupne strategije bezbednosti koju je odobrila 
Skupština Republike Kosova,  
g) Upravljanje infrastrukturom i opremom u državnom vlasništvu koja je dodeljena na 
upotrebu Ministarstvu i Kosovske bezbednosne snage,  
h) nadzor i inspekcija Kosovske bezbednosne snage,  
i) organizacija komunikacijskog sistema Kosovske bezbednosne snage, uključujući i 
instalisanje bezbednih komunikacijskih sistema,  
j) nadzor svih obaveštajnih aktivnosti Kosovske bezbednosne snage ograničenih na 
prikupljanje, obradu i distribuciju samo onih obaveštajnih podataka neophodnih za 
podršku misiji Kosovske bezbednosne snage,  
k) predlaganje Vladi planova za upotrebu Kosovske Bezbednosne Snageu operacijama u 
inostranstvu ili humanitarnim operacijama pružanja podrške civilnim organima vlasti,  
l) obezbeđenje transparentnosti i efikasnosti u radu Ministarstva,  
m) sastavljanje studija i davanje stručnog mišljenja o pitanjima vezanim za Kosovske 
snage bezbednosti,  
n) saradnja sa lokalnim i međunarodnim organizacijama u području pitanja bezbednosti,  
 
3.11. Ministarstvo Kosovske bezbednosne snage popunjavaju državni službenici, 
zaposleni radnici i aktivni pripadnici Kosovske bezbednosne snage raspoređeni na 
dužnost u Ministarstvo u skladu sa relevantnim zakonskim aktima i u okviru redovnih 
prekomandi.  
 
3.12. Procenat radnih mesta koje u Ministarstvu o Kosovske bezbednoste snage 
popunjavaju pripadnici Kosovske bezbednosne snage ne može biti najviše  40% od 
odobrene strukture.  
 
 

Član 4. 
Demokratski nadzor 

 
4.1. U skladu sa zakonom, relevantna komisija Skupštine Republike Kosova nadležna je 
da:  
 
a) pregleda strategije, zakone i politike koje Ministarstvo Kosovske bezbednosne snage, u 

skladu sa zakonom, podnosi Skupštini Republike Kosova putem  Vlade Republike 
Kosova i priprema ih za diskusiju u Skupštini Republike Kosova,  

b) zahteva prisustvo ministra nadležnog za Kosovske snage bezbednosti ili stalnog 
sekretara Ministarstva Kosovske bezbednosne snage na svojim sastancima na kojima će 
komandant odgovoriti na bilo koje pitanje,  
c) pregleda budžet Kosovske Bezbednosne Snagei Ministarstva Kosovske bezbednosne 
snage pre podnošenja budžeta Skupštini Republike Kosova na odobrenje, 
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d) pregleda svaki projekat opremanja Kosovske bezbednosne snage čija vrednost prelazi 
(1) milion evra, uključujući i one koje finansira Vlada Republike Kosova i one koje 
finansiraju donatori, pre podnošenja Skupštini Republike Kosova na odobrenje.  
 
4.2. Odredbe člana 3 i 4 ovoga zakona ne predstavljaju derogaciju od zakona o  Javnim 
nabavkama 
 
 

Član 5. 
Stupanje na snagu 

 
Ovaj zakon stupa na snagu kada ga usvoji Skupština Republike Kosova i po objavljivanju 
u Službenom listu Republike Kosova.  
 
Zakon br. 03/L-045 
13. marta 2008. godine 
 

 Predsednik Skupštine Republike Kosova 
      

_____________________________  
Jakup KRASNIQI   

 


