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Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 
Kuvendi - Skupština – Assembly 

________________________________________________________________________ 
 

Zakon br. 03/L-046 
 

 
O KOSOVSKIM SNAGAMA BEZBEDNOSTI 

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

ZAKON O KOSOVSKIM SNAGAMA BEZBEDNOSTI 
 
 

POGLAVLJE I  
OPŠTE ODREDBE 

 
 

Član 1. 
Primena zakona 

 
Po ovom zakonu dužne su postupati Kosovske snage bezbednosti, uključujući 
uniformisanu komponentu (i aktivnu i rezervnu), civilne pripadnike i regrute.  
 
 
 

Član 2. 
Teritorija delokruga 
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2.1 Pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti ovlašćeni su da služe na teritoriji 
Republike Kosova, a u operacije u inostranstvu se mogu rasporediti samo uz mandat 
Skupštine Republike Kosova i saglasnost zemlje domaćina, ili po pozivu međunarodnih 
organizacija čiji je član Kosovo ili čijem članstvu Republika Kosove teži, ili u skladu sa 
Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.  

2.2 Bez odobrenja Skupštine Kosova pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti mogu 
učestvovati u obrazovnim aktivnostima, obuci i vežbama van teritorije Republike 
Kosova samo po pozivu neke međunarodne organizacije čiji je Republika Kosova član 
ili čijem članstvu teži ili, pak, na bilateralnom osnovu, sa nekom od zemalja članica 
takve organizacije nakon ovlašćenja ministarstva. 

 
POGLAVLJE II 

 KOMANDA I KONTROLA 
 

Član 3. 
Opšti principi 

 
3.1 Skupština Republike Kosova, predsednik, premijer i ministar za Kosovske snage 
bezbednosti čine lanac civilnog nadzora nad Kosovskim snagama bezbednosti, u skladu 
sa Ustavom, ovim zakonom i drugim relevantnim zakonskim aktima.  

3.2 Vlada Republike Kosova će vršiti transparentnu, demokratsku i civilnu kontrolu 
nad Kosovskim snagama bezbednosti, i biće odgovorna Skupštini Republike Kosova. 

 

Član 4. 
Skupština Kosova 

 
4.1 U skladu sa ovim zakonom, Skupština Republike Kosova ima  sledeće nadležnosti:  

a)   vrši demokratsku skupštinsku kontrolu nad Kosovskim snagama  bezbednosti; 
b)  nadgleda i vrši istragu u svim pitanjima u vezi organizacije, finansiranja, popune, 
opremanja i raspoređivanja Kosovskih snaga bezbednosti; 
c) donosi pravne akte u vezi organizacije, finansiranja, popune, opremanja i 
raspoređivanja Kosovskih snaga bezbednosti,  
d) usvaja godišnji budžet i desetogodišnji „roling“ plan za Kosovske snage 
bezbednosti,  
e)  odobrava raspoređivanje Kosovskih snaga bezbednosti u slučaju vanrednog stanja 
ili u operacijama podrške miru u inostranstvu.  
 
4.2 Skupština Republike Kosova uspostavlja skupštinsku komisiju koja mora imati 
nadležnost da:  
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a) zahteva od komandanta Kosovskih snaga bezbednosti da podnese godišnji 
izveštaj i po potrebi lično odgovori na pitanja. Izvestaj treba podnositi Predsednika 
i Premijera Vlade. 
b) zahteva prisustvo komandanta Kosovskih snaga bezbednosti na svojim 

sastancima na kojima će komandant odgovoriti na bilo koje pitanje,  
c) pregleda budžet Kosovskih snaga bezbednosti pre podnošenja budžeta 

Skupštini Kosova na odobrenje,  
d) pregleda svaki projekat opremanja Snaga čija vrednost prelazi 1 milion evra, 

uključujući i one koje finansira Vlada Kosova i one koje finansiraju donatori, pre 
podnošenja Skupštini Kosova na odobrenje,  
e) da međunarodnim vojnim snagama na uvid sve informacije potrebne za 

utvrđivanje izvora finansiranja i opreme obezbeđenih Kosovskim snagama 
bezbednosti.  

 
 

 
Član 5. 

Predsednik 
 
5.1 Predsednik je vrhovni komandant Kosovskih snaga bezbednosti.  
 
5.2 Predsednik mora biti nadlezan da ovlasti razmestanje trupa Kosovskih snaga 
bezbednosti za operacije u toku vanrednog stanja ili kao prodsku mirovnim operacijama 
van zemlje kada su odobrene od strane Skupstine Republike Kosova. 
 

5.3     U skladu sa Ustavom Republike Kosova i relevantnim zakonima, predsednik mora 
imati  nadležnost da:  

 
a)    imenuje komandanta Kosovskih snaga bezbednosti na osnovu preporuke Vlade  
b) odobri sva unapređenja u čin generala po zajedničkom predlogu komandanta  
Kosovskih snaga bezbednosti i ministra nadležnog za Kosovske snage bezbednosti.  
c) odobri sve izmene u imenovanju generala po zajedničkom predlogu komandanta 
Kosovskih snaga bezbednosti i ministra za Kosovske snage bezbednosti.  
d) dodeljuje odlikovanja, medalje, pohvale i nagrade.  
 
 

Član 6. 
Premijer 

 
6.1 Premijer mora imati nadležnost da vrši efikasan nadzor i kontrolu nad Kosovskim 
snagama bezbednosti preko ministra za Kosovske snage bezbednosti. 

 
6.2 U skladu sa ovlašćenjima koje mu je dodelila Skupština Kosova, premijer mora 
imati nadležnost da:  

 
a) ovlasti ministra za Kosovske snage bezbednosti da naredi upotrebu i raspoređivanje 
Kosovskih snaga bezbednosti.  
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b) stavi Kosovske snage bezbednosti na raspolaganje civilnim organima vlasti u slučaju 
prirodnih ili drugih katastrofa ili nesreća.  
c) donese i promeni strukturu Kosovskih snaga (clan 14) bezbednosti, po potrebi, uz 
konsultacije sa predsednikom i pod uslovom da ih odobri Skupština.  
d) utvrdi minimalnu zastupljenost svih nacionalnih zajednica u Kosovskim snagama 
bezbednosti, na osnovu zadnjeg popisa stanovništva.  

 
 

Član 7. 
Savet bezbednosti Kosova 

 
7.1 U skladu sa Zakonom o Savetu bezbednosti Kosova, Savet razmatra i daje savete u 
vezi svih pitanja relevantnih za bezbednost Republike Kosova, uključujući i upotrebu 
Kosovskih snaga bezbednosti.  

 
7.2 Kada razmatra pitanja bezbednosti,  Savet bezbednosti Kosova može, po potrebi, 
zatražiti pomoć ljudstva Kosovskih snaga bezbednosti.  

 
 

 
Član 8. 

Ministar za Kosovske snage bezbednosti 
 
8.1 U skladu sa zakonom o Ministarstvu Kosovskih snaga bezbednosti:  

 
a) Ministar za Kosovske snage bezbednosti imenuje premijer, a imenovanje potvrđuje 
Skupština Kosova.  
b) Ministar za Kosovske snage bezbednosti nadležan je za opštu kontrolu i rukovođenje 
Kosovskim snagama bezbednosti, uključujući i sva ovlašćenja koja ima komandant 
Kosovskih snaga bezbednosti.  
c) Ministar za Kosovske snage bezbednosti će zastupati Kosovo u vezi sa  pitanjima 
kosovske snage besbednosti na nivou ministarstava, i u nekim specifičnim aktivnostima 
može preneti tu funkciju na drugu osobu. 

 
 
 

POGLAVLJE III 
 KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI 

 
Član 9. 
Opšte 

 
9.1 Kosovske snage bezbednosti su dobrovoljne snage čiji pripadnici, u skladu sa ovim 
zakonom, dolaze iz svih društvenih slojeva.  
 
9.2 Službeni jezici Kosovskih snaga bezbednosti su albanski i srpski jezik. U 
komunikaciji sa međunarodnim organizacijama koristi se i engleski jezik.  
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9.3 Kosovske snage bezbednosti su organizovane i spremne da ispunjavaju  funkcije u 
području bezbednosti koje su neprimerene za policiju ili druge organizacije za 
sprovođenje zakona. Ove funkcije utvrdiće Međunarodno vojno prisustvo u koordinaciji 
sa međunarodnim civilnim predstavnikom u okviru faznog, nadledanog procesa.  
 

 
 

Član 10. 
Misije i zadaci 

 
10.1 Kao instrument bezbednosti,  Kosovske snage bezbednosti imaju misiju  pružanja 
podrške Vladi Republike Kosova.  
 
10.2 „Bezbednosna snaga Kosova je lako naoružana i neće imati teškog oružja, kao što 
su tenkovi, teška artilerija ili ofanzivni vazdušni kapaciteti. Svaka promena u naoružanju 
utvrdiće se od strane Medjunarodnog vojnog prisustva, u koordinaciji sa Medjunarodnim 
civilnim predstavnikom. Potpunije preispitivanje ovih ograničenja obaviće se ne ranije 
od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Početne dužnosti Bezbednosne 
snage Kosova su:  

 
a) učešće u operacijama odgovora na krizu, uključujući i operacije podrške miru. Ovo se 
odnosi i na operacije van teritorije Republike Kosova, po pozivu; 
b) pomoć civilnim organima vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i vanredne 
situacije, kao deo regionalnih ili međunarodnih napora, 
c) uništavanje eksplozivnih sredstava,  
d) pomoć civilnim organima vlasti u operacijama civilne zaštite.  

 
 
 

Član 11. 
Politička nepristrasnost, integritet i standardi 

 
11.1 Kosovske snage bezbednosti ne mogu se koristiti u političke svrhe ili za aktivnosti 
političkih partija.  

 
11.2 Pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti ne mogu biti članovi političkih partija niti 
mogu otvoreno iskazivati podršku bilo kojoj političkoj partiji, ali ovaj član ne utiče na 
pravo svakog pojedinačnog pripadanika Snaga da glasa. 

 
11.3 Pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti moraju poštovati kodeks ponašanja koji 
donosi ministar za Kosovske snage bezbednosti.  

 
 
 

Član 12. 
Važeći zakon 
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12.1 Svi pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti podležu važećim zakonima Kosova. 
  
12.2 Kada služe izvan teritorijalnih granica Vlade Republike Kosova, pripadnici 
Kosovskih snaga bezbednosti podležu zakonima Republike Kosova i zemlje domaćina, 
osim ako se Sporazumom o statusu snaga ne utvrdi drugačije.  

 
 

 
Član 13. 

Stupanje u službu u Kosovskim snagama bezbednosti 
 
13.1 Svi državljani Republike Kosova s punih 18 godina imaju pravo prijaviti se u 
Kosovske snage bezbednosti.  

 
13.2 Državljani koji zadovolje kriterije za izbor mogu postati pripadnici snaga. Izbor se 
zasniva na kriterijima zdravstvenog stanja i fizičke spremnosti, ličnim sposobnostima, 
kao i potrebama i prioritetima Kosovskih snaga bezbednosti i uspešnog zaključenja 
odobrenog postupka provere. Primanje u radni odnos potvrđuje se po završetku osnovne 
vojne obuke tokom koje svi državljani imaju status regruta.  

 
13.3 Kosovske snage bezbednosti sačinjavaju profesionalno ljudstvo, rezervno i civilno 
ljudstvo i regruti.  

 
 
 

Član 14. 
Organizacija 

 
14.1 Kosovske snage bezbednosti će na početku sačinjavati profesionalno ljudstvo od 
maksimalno 2 500 lica i rezervna komponenta od maksimalno 800 lica.  
 
14.2 Kosovske snage bezbednosti  ce se na pocetku sastojati od Komande kopnenih 
snaga, Brigade za brza dejstva, Brigade za operativnu podršku i Komande za obuku i 
doktrinu. Od odabranih uniformisanih pripadnika Kosovskih snaga bezbednosti će se 
zahtevati da određenim periodima budu na službi u Ministarstvu Kosovskih snaga 
bezbednosti. 

 
14.3 Komponentu za odgovor u vanrednim situacijama Kosovskih snaga bezbednosti 
sačinjavaju sposobnosti za traganje i spašavanje, deminiranje, opasne materije, 
vatrogasne sposobnosti i druge sposobnosti humanitarnog karaktera.  

 
Član 15. 

Struktura činova 
 
15.1 Oficirski kadar u Kosovskim snagama bezbednosti sačinjava 9 činova, redom od 
najnižeg ka najvišem: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, 
brigadni general, generalmajor i generalpukovnik. Svi ovi činovi, međutim, ne moraju 
nužno postojati u strukturi.  
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15.2 Podoficirski kadar u Kosovskim snagama bezbednosti sačinjava šest činova, od 
najnižeg ka najvišem: vojnik, kaplar, vodnik, stariji vodnik, zastavnik i zastavnik prve 
klase.  

 
15.3 U bilo kom trenutku Kosovske snage bezbednosti mogu imati samo jednog 
generalpukovnika i dva generalmajora.  

 
 
 

Član 16. 
Komandant Kosovskih snaga bezbednosti 

 
16.1 Ministar nadležan za Kosovske Besbednosne Snage, preporučuje podobnog 
kandidata koga predsednik imenuje za komandanta Kosovskih snaga bezbednosti. Da bi 
se kvalifikovao za imenovanje na ovaj položaj, kandidat mora provesti najmanje 
dvanaest meseca. 

 
16.2 Komandant Kosovskih snaga bezbednosti odgovoran je ministru nadležnom za 
Kosovske snage bezbednosti.  

 
16.3 Komandant Kosovskih snaga bezbednosti sprovodi puno komandovanje nad 
Snagama i njihovim rezervnim elementom i ima sledeđe nadležnosti:  

 
a) rukovođenje, obuka, nadzor i aktivnosti Kosovskih snaga bezbednosti,  
b) podnošenje godišnjeg izveštaja odgovarajućoj skupštinskoj komisiji i lično davanje 
odgovora komisiji, ako to komisija zahteva,  
c) nadzor i osiguranje izvršenja svih zakonitih naređenja po instrukciji ministra za 
Kosovske snage bezbednosti, 
d) planiranje upotrebe i upotreba Kosovskih snaga bezbednosti,  
e) predlaganje popune i strukture Kosovskih snaga bezbednosti ministru nadležnom za 
Kosovske snage bezbednosti,  
f) služi kao odgovorni savetnik predsedniku i premijeru Kosova i Kosovskom savetu 
bezbednosti čiji je član, za sva pitanja vezana za Kosovske snage bezbednosti, 
g) obezbeđenje operativne gotovosti Kosovskih snaga bezbednosti i odobravanje svih 
operativnih planova,  
h) preporučivanje ljudstva za unapređenje u generalski čin i potvrđivanje drugih 
unapređenja, u skladu sa Zakonom o službi u Kosovskim snagama bezbednosti,  
i) zastupanje Kosovskih snaga bezbednosti vezi sa aktivnostima Kovske Besbednoosne 
Snage u međunarodnim odnosima na nivou načelnika odbrane.  
 
16.4 Komandant Kosovskih snaga bezbednosti može imati najviše čin generalpukovnika 
i kao takav je oficir sa najvišim činom u Kosovskim snagama bezbednosti.  

 
 
 

Član 17. 
Zakletva 
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Osoba koja po prvi put stupa u Kosovske snage bezbednosti polaže sledeću zakletvu:  
 
 „Svečano se zaklinjem (obečavam) da ću biti veran i istinski lojalan Republici 
Kosova, da ću izvršavati naređenja predsednika Kosova i nadređenih oficira, u skladu sa 
zakonom, i da ću svoje dužnosti izvršavati marljivo, časno i dostojanstveno. U svakom 
trenutku biću čvrsti zaštitnik ljudskih prava i sloboda i neću dopustiti diskriminaciju bilo 
koje vrste, uključujući i po osnovu jezika, nacionalne pripadnosti ili vere. Svečano se 
zaklinjem (ili potvrđujem) da nikada neću zloupotrebiti svoj položaj, čin ili uticaj za 
sticanje materijalne ili lične koristi.“  
 
 

Član 18. 
Zastava, himna i obeležja 

 
18.1 Zastava i himna Republike Kosova su zastava i himna Kosovskih snaga 
bezbednosti.  

 
18.2 Obeležje Kosovskih snaga bezbednosti je zastava Republike Kosova, a nose je svi 
pripadnici Kosovskih snaga bezbednosti.  

 
18.3 Obeležje jedinica Kosovskih snaga bezbednosti odobrava predsednik po 
zajedničkom predlogu komandanta Kosovskih snaga bezbednosti i ministra nadležnog za 
Kosovske snage bezbednosti.  

 
18.4 Niko nije ovlašćen da reprodukuje ili koristi obeležja Kosovskih snaga bezbednosti 
bez pismenog odobrenja ministra za Kosovske snage bezbednosti.  

 
 
 

Član 19. 
Stupanje na snagu 

 
Ovaj zakon stupa na snagu nakon što ga usvoji Skupština Republike Kosova i bude 
objavljen u Službenom glasniku Kosova. 
 
Zakon br. 03/L-046 
13. marta 2008.godine 
 

Predsednik Skupštine Republike Kosova 
                                                                  

___________________ 
                                                                                            Jakup KRASNIQI 
 

 
 

 


