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Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

 
 

 
Zakon br. 03/L –  050 
 

O OSNIVANJU SAVETA BEZBEDNOSTI KOSOVA 
 
 
Skupština Republike Kosova, 
 
Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosova, 
 
Usvaja 

 
 

ZAKON O OSNIVANJU SAVETA BEZBEDNOSTI  
KOSOVA  

 
POGLAVLJE I 

U NORMALNIM OKOLNOSTIMA 
 
 

Član 1. 
Misija 

 
1.1 Savet Bezbednosti Kosova će imati savetodavnu ulogu o svim poslovima koji se 
tiču bezbednosne situacije na Kosovu i doprinosa regionalnoj stabilnosti. 
 
1.2 Savet Bezbednosti Kosova će predlagati strategije i politike u vezi bezbednosti.  
 
1.3 Savet bezbednosti Kosova će pružati informacije i procene o bezbednosnoj situaciji 
na Kosovu i omogućiti da Vlada Republike Kosovo donosi informisane odluke u vezi 
pitanja bezbednosti.  
 

 
Član 2. 

Funkcija i Vlast 
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2.1 Savet Bezbednosti Kosova će, u koordinacijom sa Predsednikom Republike 
Kosova, pripremati i ispitivati Strategiju za bezbednost Kosova. Strategiju za bezbednost 
Kosova treba usvojiti Vlada, nakon čega se ista podnosi Skupštini Kosova na konačno 
usvajanje. 
 
2.2 Savet Bezbednosti Kosova podnosi pismene komentare na sve nacrt zakona koji se 
tiču sektora bezbednosti i institucija istog. Vlada Republike Kosova, pre usvajanja i 
podnošenja zakona Skupštini Republike Kosova na konačno usvajanje, uzima u obzir sve 
savete i komentare Saveta Bezbednosti Kosova. 
 
2.3 Savet Bezbednosti Kosova vrši pregled desetogodišnjeg plana upravljanja Kosovske 
Bezbednosne Snage, pre usvajanja istog od strane Vlade i kasnijeg podnošenja Skupštini 
Kosova na konačno usvajanje.  
 
2.4 Savet Bezbednosti Kosova razmatra godišnje obaveštajne platforme i strateških 
prioriteta Kosovske Agencije Bezbednosti, pre usvajanja istih od strane Vlade Kosova. 
 
2.5 Savet Bezbednosti Kosova razmatra politika i strateških planova podnešenih od 
strane Ministra Unutrašnjih Poslova, koji se tiču Policije Kosova, pre usvajanja istih od 
strane Vlade Republike Kosova. 
 
2.6  Savet Bezbednosti Kosova razmatra politika i strateških planova podnešenih od 
strane Ministra Unutrašnjih Poslova, koji se tiču Carinske službe, pre usvajanja istih od 
strane Vlade Kosova. 
 
2.7  Savet Bezbednosti Kosova razmatra inostranih politika za bezbednost, nacrte svih 
paktova i međunarodnih sporazuma koji se tiču bezbednosti, i uspostavljanja veza sa 
nacionalnim agencijama za bezbednost i inostranih partnerskih organizacija ili agencija.   
 
2.8          Savet Bezbednosti Kosova savetuje Predsednika i Vladu Republike Kosovo o 
predloženom razmeštanju osoblja kosovskih ustanova i agencija za bezbednost za 
operacije izvan teritorije Republike Kosova. Kosovske vladine agencije i ustanove za 
bezbednost  biće ovlašćene za službu u inostranstvu jedino uz sporazum sa primajućom 
državom, ili na poziv međunarodnih organizacija čiji je Kosovo član ili stremi da postane 
član, kao i u okviru rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština 
Republike Kosova odobrava bilo koje  predloženo učešće u operacijama pre razmeštanja 
osoblja.  
 
2.9 Presednik Republike Kosova ima pravo da traži savete od Saveta Bezbednosti 
Kosova. Savet Bezbednosti Kosova na vreme treba pripremiti i preneti savet Presedniku 
Republike Kosova. 
 

 
Član 3. 
Sastav  

 
3.1 Savet Bezbednosti Kosova se treba sastojati od sledećih stalnih članova izvršnih 
nadležnosti: 
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a) predsednika Vlade; 
b) zamenika Predsednika Vlade; 
c) ministra koji je nadležan za Kosovske bezbednosne snage, ili u odsustvu 

istog, zamenika Ministra; 
d) Ministra Spoljnih Poslova, ili u odsustvu istog, zamenika Ministra; 
e) Ministra Unutrašnjih Poslova, ili u odsustvu istog, zamenika Ministra; 
f) Ministra Pravde, ili u odsustvu istog, zamenika Ministra; 
g) Ministra Ekonomije i Finansija, ili u odsustvu istog, zamenika Ministra, i 
h) Ministra za povratak i zajednice, ili u odsustvu istog, zamenika Ministra. 

 
3.2 Ukoliko ni jedan od stalnih članova sa izvršnim nadležnostima Saveta 
Bezbednosti Kosova ne pripada zajednici Srba Kosova, Premijer će imenovati dodatnog 
člana, jednog od Srba, Ministara Kosova, kao dodatnog člana Saveta Bezbednosti 
Kosova, sa izvršnim nadležnostima. 
 
3.3    Dodatni ne-stalni članovi, izvršni ministarski članovi, mogu biti imenovani od 
strane Predsedavajućeg Saveta Bezbednosti Kosova na ad hoc osnovu. 
 
3.4 Savet  Bezbednosti Kosova kao stalni članovi takođe treba da uključi i sledeće 
članove, u ulozi savetnika: 
 

a) predstavnika Predsednika Kosova; 
b) Direktora Kosovske Agencije za Bezbednost; 
c) Višeg savetnika Predsednika Vlade; 
d) Savetnika za bezbednost Predsednika Vvlade, ukoliko ima istog; 
e) Generalni Direktor Kosovske Policije; 
f) Komandanta Kosovskih bezbednosnih snaga; 
g) Sekretara Saveta Bezbednosti Kosova; 
h) Direktor Departmana za  upravlanje vanredne stanje u okviru Ministarstvo 

Unitrašnjih Poslova; 
i) Direktor carine Republike Kosova. 

 
3.5  Dodatni ne-stalni članovi mogu biti imenovani od strane Predsedavajućeg Saveta 
Bezbednosti Kosova na ad hoc osnovi.  
 
3.6. Kao posmatrači mogu prisustvovati i Predsednik Parlamentarne komisije o 
bezbednosti i Predsednik parlametarne komisije o prava i intersa zajednice; 
 
 

Član 4. 
Predsedavanje sastancima  

 
4.1 Savet Bezbednosti Kosova će funkcionisati pod nadležnošću Predsednika Vlade, 
koji će predsedavati sastancima. 
 
4.2 Ukoliko Predsednik Vlade nije u stanju da predsedava sastankom, isti može 
preneti ovlašćenja na zamenika Predsednika Vlade, ili u njegovom odsustvu na nekog 
drugog člana Saveta Bezbednosti Kosova, na osnovu prioriteta. 
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Član 5. 

Sazivanje sastanaka Saveta Bezbednosti Kosova 
 
5.1 Savet Bezbednosti Kosova treba pripremiti godišnji plan i raspored, ne manje od 
jednog sastanka svaka tri meseca. 
 
5.2 Prioritete godišnjeg plana određuje Savet Bezbednosti Kosova. 
 
5.3 Sastanke Saveta Bezbednosti Kosova saziva Predsednik Vlade. 
 
5.4 Predsednik Vlade je dužan da sazove vanredni sastanak ukoliko većina stalnih 

članova Saveta Bezbednosti Kosova zahteva sastanak. Redovni sastanci se trebaju 
sazivati nakon obaveštenja, kao što je i definisano primenljivom administrativnom 
uredbom. Prosleđivanje obaveštenja o sastanku se suspenduje tokom vanrednog 
stanja države, ali samo tokom trajanja istog. 

 
 

Član 6. 
Dnevni red sastanaka 

 
Predsedavajući Saveta Bezbednosti Kosova odredjuje dnevni red sastanaka Saveta 
Bezbednosti. . 
 
 

Član 7. 
Donošenje odluka 

 
Proces donošenja odluka je regulisan unutrašnjim uredbom Saveta Bezbednosti Kosova. 

 
 

Član 8. 
Podnošenje izveštaja Saveta Bezbednosti Kosova 

 
Predsedavajući je dužan da podnosi izveštaj Vladi o svakom zasedanju i/ili preporuke 
Saveta Bezbednosti Kosova.  
 
 

Član 9. 
Parlamentarni nadzor Saveta Bezbednosti Kosova 

 
9.1 Predsedavajući podnosi godišnji plan aktivnosti na debatu i usvajanje Skupštini, 
ne kasnije od marta meseca za prošlu godine. Relevantna Parlamentarna komisija može 
zahtevati izveštaj o nekim posebnim aktivnostima Saveta Bezbednosti Kosova, kad god 
to smatra neophodnim.  
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9.2 Relevantna prlamentarna komisija Skupština Republike Kosova može 
organizivati razmatranje nekog pitanja u vezi rada Saveta Bezbednosti Kosova,  koje 
Skupština želi pokrene. 

 
 

Član 10. 
Obaveza poverljivosti članova Parlamentarnog organa za nadzor 

 
10.1 Članovi parlamentarnog organa za nadzor su obavezni da poštuju poverljivost 
informacija dobijenih, u bilo kakvom obliku, od strane, Savet bezbednosti Kosove ili 
ovlašćenih predstavnika iste, koja su klasifikovana kao poverljive informacija, ili nekim 
drugim primenjivim zakonom. Obaveza poverljivosti ostaje na snazi i nakon isteka 
članstva u parlementarni nadzorni organ. Kršenje poverljiovsti je kažnjivo zakonom. 
 
10.2 Parlamentarni organ za nadzor treba uspostaviti pismene procedure, u saglasnosti 
sa primenljivim zakonom, o zaštiti neovlašćenog otkrivanja svih klasifikovanih 
informacija podnešenih Parlamentarnom organu za nadzor, ili njegovim članovima, od 
strane Saveta bezbednosti Kosova, ili ovlašćenih predstavnika istog. 
 
 

Član 11. 
Objavaljivanje informacija Saveta Bezbednsoti Kosova 

 
11.1 Sva pitanja o kojima diskutuje Savet Bezbednosti Kosova će biti klasifikovana u 
saglasnosti sa primenljivim zakonom. 
 
11.2 Sve odluke koje se, u saglasnosti sa primenljivim zakonom, ne smatraju 
poverljive se trebaju objaviti i biti dostupne javnosti. 
 
11.3 Svi članovi i bivši članovi Saveta Bezbednosti Kosova, uključujući članove 
Sekretarijata i Situacionog centra, trebaju snositi pravnu odgovornost za otkrivanje ili 
neotrkivanje informacija, u salgasnosti sa primenljivim zakonom. 

 
 

 
POGLAVLJE II 

VANREDNO STANJE 
 
 

Član 12. 
Misije 

 
Tokom Vanrednog stanja, Savet Bezbednosti Kosova sprovodi izvršnu vlast i obaveze 
Vlade, kao što je i određeno članom 13 ovog zakona, sve to samo i onoliko koliko je to 
neophodno tokom vanrednog stanja.  
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Član 13. 

Izvršna vlast tokom Vanrednog stanja 
 
13.1 Savet Bezbednosti Kosova preuzima izvršnu vlast nakon objavljivanja vanrednog 
stanja od strane Predsednika Republike Kosovo, u skladu sa Ustavom i primenljivim 
zakonima.   
 
13.2 Ovlašćenja Saveta Bezbednosti Kosova tokom Vanrednog stanja trebaju biti 
ograničena na neophodne mere tokom vanrednog stanja, u saglasnosti sa primenljivim 
zakonima.  
 
13.3 Savet Bezbednisti Kosova može preneti ovlašćenja tokom vanrednog stanja 
države na neki drugi organ, kao što je i određeno sa primenljivim zakonima. 
 
13.4 Savet Bezbednisti Kosova je dužan da obavesti Vladu i Skupštinu Kosova os vim 
preduzetim merama, u saglasnosti sa primenljivim zakonima.   
 
 

Član 14. 
Sastanci Saveta Bezbednosti Kosova tokom vanrednog stanja 

 
 
14.1 Predsednik predsedava Savetom Bezbednosti Kosova tokom objavljenog 
vanrednog stanja. 
 
14.2 Ako Predsednik Republike Kosova njie u stanju sazvati sastanak, sastanci Saveta 

Bezbednosti Kosova mogu sazvati bilo kada tokom vanrednog stanja na osnovu 
specijalnog zahteva Vlade ili Skupštine Kosova sa večinom glasova prisutnih 
članova. 

 
 

Član 15. 
Sastav  

 
15.1 U toku proglašenog vanrednog stanja, Savet Bezbednosti Kosova će se sastojati 
od Predsednika Republike Kosova, Premijera i ministara u Vladi, kojima će biti data 
izvršna vlast. U slučaju da ministar nije u mogućnosti da učestvuje, u njegovom/njenom 
odsustvu je dopušteno učešće zamenika ministra.  
 
15.2 Savet  Bezbednosti Kosova takođe treba da uključi i sledeće članove, u ulozi 
savetnika: 

 
a)  direktora Kosovske agencije za bezbednost; 
b)  višeg savetnika Predsednika; 
c)  savetnika za bezbednost Premijera,  
d)  generalni Direktor Kosovske Policije; 
e)  komandanta Kosovskih bezbednosnih snaga; 
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 f)        sekretara Saveta BezbednostiKosova.  
g)      direktor Departmana za  upravlanje vanredne stanje u okviru Ministarstvo  
           unutrašnjih poslova. 

 
 

POGLAVLJE III 
Organi podrške 

 
 

Član 16. 
Uloga Sekretarijata 

 
16.1 Savet Bezbednosti Kosova će imati svoj Sekretarijat, koji će se regulisati 
dopunskim zakonom.  
 
16.2 Sekretarijatom će upravljati Sekretar Saveta Bezbednosti Kosova, kojeg će 
imenovati Komisija za imenovanje viših javnih službenika u skladu sa zakonom na snazi. 
 
16.3 Sekretarijat Saveta Bezbednosti Kosova podnosi izveštaj direktno Predsedniku 
Vlade. 
 
16.4 Sekretarijat Saveta Bezbednosti Kosova je odgovoran za: 
  

a)  pripremanje periodičnih izveštaja i analiza političko-bezbednosnih pitanja za  
Vladu Republike Kosova i Savet Bezbednosti Kosova; 
b) koordinaciju pripremanja strategija i politika bezbednosti Kosova, uključujući 

izgradnju kapaciteta, istraživanje i politike, i 
c) pružanje administrativne i funkcionalne podrške Savetu Bezbednosti Kosova. 

 
 

Član 17. 
Situacioni centar 

 
17.1 Savet Bezbednosti Kosova treba imati podršku Situacionog centra, koji je dužan 
za rana bezbednosna upozorenja i koordinisanje operativnih aktivnosti širom Kosova. Isti 
će služiti kao operativni centar za prikupljanje informacija, analiza i podrške u 
upravljanju kriznim situacijama. 
 
17.2 Sva relevantna Ministarstva, bezbednosne institucije i agencije su dužne da pruže 
podršku i podatke Situacionom centru.  
 
17.3 Situacioni centar treba imati podršku predstavnika Kosovske Bezbednosne Snage, 
Kosovske Policije i Agencije Kosova o  Bezbednost, koji su odgovorni za stupanje u 
kontakt sa svojim relevantnim agencijama. 
 
 

Član 18. 
Komisije za koordinaciju 
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18.1 Predsednik Vlade će uspostaviti Obaveštajnu komisiju. Obaveštajna komisija će 
se sastojati od Sekretara Saveta Bezbednosti Kosova i viših službenika Kosovske 
Policije, Bezbednosne agencije Kosova, Bezbednosnih snaga Kosova i Carinske službe, i 
bilo koje druge statutom ovlašćene agencije ili organizacije, mandate koje uključuje 
obaveštajne aktivnosti. Komisija će podnositi izveštaj Savetu Bezbednosti Kosova i istom 
će predsedavati Predsednik Vlade ili njen/njegov izaslanik. 
 
18.2 Komisija će koordinisati sve obaveštajne aktivnosti organizacije ili agencije 
uspostavljene na osnovu stava l. ovog člana u cilju:  
 

a) obezbeđivanja sprovođenja politika Vlade, koje se tiču obaveštajnog 
sektora, u saglasnosti sa određenim prioritetima; 

b) obezbeđivanja efikasne među-agencijske saradnje i razmene ifnormacija; 
 
18.3 Savet Bezbednosti Kosova može uspostaviti ad hoc komisije, koje će podnositi 
izveštaj Savetu Bezbednosti Kosova. 
 
 
 

POGLAVLJE IV 
KONAČNE i PRELAZNE ODREDBE 

 
 

Član 19. 
Kvalifikacije za zapošljavanje u Situacioni centar i Sekretarijat Saveta Bezbednosti 

Kosova 
 
Dodatno opštim uslovima za zapošljavanje u Javnu službu Kosova, radnici Situacionog 
centra ili Sekretarijata Saveta Bezbednosti Kosova moraju posedovati potvrdu o 
podobnosti, izdatu u saglasnosti sa primenjivim zakonom.  
 

 
Član 20. 

Prelazne odredbe 
 

21.1 Savet Bezbednosti Kosova će sprovoditi svoje nadležnosti bez ikakvih predrasuda 
u odnosu na poseban mandate međunarodnih organizacija, određen Sveobuhvatnim 
planom i Ustavom. 
 
21.2 Do izdavanja potvrde o podobnosti pomenute u Članu 19 ovog Zakona, radnicima 
Situacionog centra i Sekretarijata se treba izdati privremena potvrda o podobnosti, koja 
će važiti 6 meseci, pod uslovom da su isti podneli ispunjeni obrazac o podobnosti. 
Privremene potvrde o podobnosti se mogu obnoviti samo jednom, na period koji nije duži 
od šest meseci. 
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21.3 Član 20.2 ovog Zakona se odnosi samo na lica koja su zapošljena u Situacioni centar 
i Sekretarijat Saveta Bezbednosti Kosova, pre sprovođenja procedure o potvrdi 
podobnosti. 

 
 

Član 21. 
Završne odredbe 

 
Budžet Saveta Bezbednosti Kosova podnosi Sekretar Saveta Bezbednosti Kosova 
Skupštini Kosova na usvajanje, u saglasnosti sa primenljivim zakonom 
 
  
 

Član 22. 
Stupanje na snagu 

 
 
Ovaj zakon stupa na snagu kad ga usvoji Skupština Republike Kosova i po objavljivanju 
u Službenom listu Kosova.  
 
 
Zakon br. 03/ L-050                   
13 marta  2008. godine     
 
 

Predsednik Skupštine Republike Kosova 
         __________________________ 

     Jakup KRASNIQI,  
  


