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Republika e Kosovës 

Republika Kosovo - Republic of Kosovo 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

_______________________________________________________________________ 
 

Ligji  Nr. 03/L-138 
 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/5 PËR 
TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton  
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/5 PËR 
TREGTINË ME NAFTË DHE DERIVATE TË NAFTËS NË KOSOVË 

 
 

Neni 1 
 
 Neni 1, paragrafi 1 ndryshohet dhe plotësohet me tekstin si vijon: 
 
“Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i  sektorit  të Naftës dhe Derivateve të Naftës  që ka të bëjë 
me tregtimin, licencimin dhe monitorimin e rregullt të tregut  me Nafte dhe Derivate të Naftës, 
përmes nxitjes se konkurrencës dhe eliminimit të  praktikave të pa lejuara tregtare”.  

 
 

Neni 2  
 

Në tërë tekstin e Ligjit nr. 2004/5 dhe të Ligjit nr. 02/L-89, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit 
nr. 2004/5 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë, përkufizimi dhe fjala 
“transporti” (nëse është në kontekst të transportimit),  fshihet. 

 
 

Neni 3 
 

1. Në nenin 2, përkufizimet  e termave të ligjit plotësohen dhe ndryshohen si vijon:  
“Derivatet e naftës”  nënkupton produktet e përfituara nga nafta si: benzinë, Kerozin karburant 
dizel, auto dizel, vajguri, vaj lubrifikues, vaj motori,naftë, kundërngrirërës, glicerinë për frerë 
dhe vajra të rënda. 
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Zëvendësohet  përkufizimi “Këshill” me përkufizimin “Zyra e Licencimit” kjo vlen për tërë 
tekstin e ligjit. 
 
“Rezervat emergjente të derivateve të naftës” nënkupton sasi e derivateve të naftës të 
dedikuara për përdorim në raste të fatkeqësive të mëdha natyrore dhe të gjendjes së 
jashtëzakonshme. 
 
Në përkufizimin ”Shërbim doganor” nistoret: “UNMIK” zëvendësohen me fjalën: “Kosovës” 
 
 “Licencë” – nënkupton dokumentin me shkrim, të lëshuar nga Zyra e Licencimit, të paraparë 
me këtë ligj, që personit të caktuar ia njeh të drejtën për ushtrimin e veprimtarisë së caktuar në 
sektorin e naftës dhe të derivateve të saj në Kosovë 
 
Përkufizimi “Shënim” ndryshohet dhe bëhet “Të dhënat bazë” (dhe kjo vlen për tërë tekstin e 
ligjit). Teksti i këtij përkufizimi  riformulohet si vijon: 
 
 “Të dhënat bazë” nënkuptohen shënime të regjistruara nga Zyra e Licencimit lidhur me emrin, 
adresën, numrin e identifikimit të tatimpaguesit dhe nëse ato zbatohen, numrin e certifikatës së 
regjistrimit të aplikuesit të evidencuar në Zyrën e Licencimit. 
 
 
2.  Në nenin 2 të ligjit  shtohen  katër përkufizime të reja me tekstin si vijon: 
 
“Përpunimi”  nënkupton procesin e përpunimit të lëndëve të para nga nafta dhe derivatet e 
naftës për përfitimin e produkteve finale. 
  
“Komisioni”  nënkupton Komisionin për Ankesa, që ka për detyrë t’i shqyrtojë ankesat kundër 
vendimeve të Zyrës së Licencimit. 
 
“Certifikatë Doganore”  nënkupton certifikatën e lëshuar nga Dogana e Kosovës për ushtrimin 
e veprimtarisë import-eksport. 
 
“Organ i autorizuar”  nënkupton organin  për vlerësim te konformitetit që mund të jetë: organ 
inspektimi, i akredituar sipas standardit ISO /IEC 17020, testues i akredituar sipas standardit ISO 
/IEC 17025 ose certifikues i akredituar sipas standardit ISO /IEC 4011. 

 
 

Neni 4 
 
Ndryshohet titulli i nenit 3 të ligjit “KRIJIMI DHE FUSHËVEPRIMI I KËSHILLIT” dhe 
tërë teksti i nenit si vijon: 

 
 

Neni 3 
THEMELIMI DHE FUSHËVEPRIMI I ZYRËS SË LICENCIMIT 

 
3.1 Zyra e Licencimit themelohet në kuadër të MTI-së me shërbyes civilë, që i përgjigjet 
ministrit. 
3.2 Veprimtaria themelore e Zyrës së Licencim është t’i japë, t’i vazhdojë, t’i pezullojë, t’i 
ndryshojë ose t’i revokojë licencat në pajtim me këtë ligj. 



 3

3.3  Licencat i nënshkruan ministri.  
 
3.4 Kundër vendimit të Zyrës së Licencimit, pala e pakënaqur mund të ankohet në afat prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e marrjes së vendimit. 
 
3.5 Organizimi i Zyrës, numri dhe përgatitja profesionale e shërbyesve civilë, detyrat dhe 
përgjegjësitë e Zyrës së Licencimit dhe procedurat e licencimit,  rregullohen me akt nënligjor të 
ministrisë. 
 
3.6  Anëtarit të Këshillit, (sipas nenit 3 të ligjit në fuqi), me hyrjen në fuqi të këtij ligji  i 
vazhdohet mandati i mbetur, në cilësi të anëtarit të Zyrës së Licencimit.  
 
 

Neni 5  
 
1. Në  paragrafin “4.1” të ligjit, pas fjalës “deponim” shtohet  fjala ”import” ndërsa  pjesa tjetër e 
tekstit mbetet e pandryshuar. 
 
2. Në paragrafin 4.2 të ligjit,  fshihet teksti ekzistues dhe zëvendësohet me tekstin si vijon:  
 
 4.2.  Zyra e Licencimit do të shqyrtojë dhe marrë vendim për pajisjen me licencë për veprimtari 
në sektorin e tregtimit dhe përpunimit të naftës dhe derivateve të naftës. 
 
3. Ne paragrafin 4.2 të ligjit fshihen pikat: a,b,c,d,e dhe f.” dhe zëvendësohen me riformulim dhe 
rinumërim te ri si vijon: 
 

a) Licencat do të jepen për import, deponim, shitje me shumicë, shitje me pakicë, dhe 
përpunim.  

 
b) Ministri, me akt nënligjor, do të përcaktojë produktet e naftës dhe derivateve të naftës 
qarkullimi i të cilave i nënshtrohet licencimit, llojet e licencave dhe kushtet për marrjen e 
tyre. 

 
3.  Në nenin “4” të ligjit pas paragrafit “4.2” shtohet një  paragraf i ri i cili bëhet “4.3”   me 
tekstin si vijon:     
 
4.3.  Procedurat për licencimin e kompanive që merren me përpunimin e lëndëve të para të naftës 
dhe derivateve të saj, rregullohen me akte  nënligjore të nxjerra  nga Ministri. 
 
4.  Në nenin “4” të ligjit  paragrafi “4.4” fshihet ne tërësi.  
 
5.  Paragrafi “4.3” i  ligjit  behet “4.4”   
 
6. Paragrafi “4.6” i ligjit fshihet dhe riformulohet me tekstin si vijon: 
 
4.6. ”Personat te cilët ushtrojnë veprimtari në servisim të automjeteve mund të shfrytëzojnë, për 
nevoja vetanake, vajra lubrifikues, vajra motorik, vaj kundërngrirës dhe vaj frerësh, pa u 
licencuar”.  
 
7.  Pas paragrafit “4.6” të ligjit  shtohen 3 paragrafë me tekstin  dhe me rinumërim te ri si vijon: 
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4.7  Ministri ka të drejtë që në rast se vlerëson se nuk janë zbatuar procedurat  ligjore, 
lidhur me marrjen e çdo vendimi të Zyrës së Licencimit, mund të pezullojë atë vendim 
dhe së bashku me gjithë lëndën t’ia kthejë  Zyrës së Licencimit,, në rishqyrtim. 

 
4.8   Në rastet kur edhe pas rishqyrtimit, Zyra e Licencimit,  nuk mënjanon parregullsitë, 
Ministri  përcjell lëndën   te Komisioni i ankesave për vendosje.” 

 
4.9 Deri në vendosjen nga Komision i ankesave, vendimi i Zyrës së Licencimit, 
konsiderohet i pezulluar dhe nuk prodhon efekte juridike.” 

 
8. Paragraf ët ”4.7” dhe “4.8 “ të ligjit bëhen  dhe  rinumërohen  si vijon: 4.10 dhe 4.11. 
 
 

Neni 6  
 

1. Në nenin “5”, të ligjit i paragrafi “5.2”, fshihet në tërësi  teksti ekzistues dhe zëvendësohet me 
tekstin si vijon: 
 
5.2.   Lartësia e taksave për secilin lloj të licencave dhe përtëritjen e tyre do të përcaktohet me 
akt  nënligjor nga Ministri. 
 
2. Paragrafi  5.6  i ligjit  pika” b)” fshihet. 
 
3. Në paragrafin 5.6 të ligjit pika “c)” riformulohet: 
 
c)  Dëshminë e vërtetuar, se tërësisht ka përmbushur obligimet ndaj institucioneve shtetërore - 
tatimet, taksat, dhe detyrime të tjera. 
 
 
4.  Në paragrafin  5.6. të ligjit, pika “e)” riformulohet:  
 
e)  Dëshmi se drejtori apo menaxheri kryesor nuk është dënuar për vepër penale heqje lirie  6 
muaj apo më tepër. 
 
5.  Në paragrafin 5.6 të ligjit,  pika “h)” riformulohet si vijon: 
 
 h)  Polisa e sigurimit të përgjegjësisë ndaj palëve të treta në lartësi prej 1 €/litër të kapaciteteve 
të rezervoarëve të naftës dhe derivateve të naftës për shitje me pakicë apo deponim. 
 
6.  Në paragrafin 5.7 të ligjit, teksti ekzistues fshihet dhe zëvendësohet  me tekstin si vijon:  
 
5.7  Në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës, Zyra e Licencimit,  merr 
vendim për pajisje me licencë  në përputhje me kushtet e përcaktuara.” 
 
7.  Paragrafi 5.8 të ligjit i cili është në fuqi riformulohet si vijon: 
 
 5.8  Si pjesë e procesit të licencimit, Zyrës së Licencimit,  është  e autorizuar të kërkojë nga 
aplikuesi Informata plotësuese për verifikimin e dëshmive  të parashtruara. 
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Neni 7 
 

“Neni 6” i ligjit fshihet në tërësi.   
 
 

Neni 8 
 
1. “Neni 7”  të ligjit rinumërohet dhe behet  “neni 6” ndërsa  paragrafi “7.1” riformulohet dhe 
rinumërohet 6.1 me tekstin si vijon: 
 
6.1  Së paku gjashtëdhjetë (60) ditë para skadimit të afatit të licencës ekzistuese, subjekti është i 
obliguar të paraqesë  kërkesë për përtëritje të licencës.  
 
 
Pas paragrafit 6.1. shtohet paragrafi i ri 6.2 me tekstin si vijon: 
 
6.2. Në rast se Zyra e Licencimit nuk jep vendim brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh, nga dita e 
paraqitjes së kërkesës për përtëritje të licencës, subjekti vazhdon ta ushtrojë veprimtarinë deri sa 
të marrë përgjigje.  
 
Paragrafi 7.2 tashmë i rinumëruar si 6.2. bëhet paragrafi 6.3  dhe mbetet teksti i njëjtë si në ligj. 
 

 
Neni 9 

 
1. Neni 8 i ligjit rinumërohen si neni “7”. 
 
2. Paragrafi “8.2” i ligjit,  rinumërohet si neni “7.2”  dhe riformulohet si vijon: 
 
7.2.   Zyra e Licencimit është e autorizuar ta pezullojë ose ta revokojë licencën nëse: (teksti i 
nënpikave : a, b, c, d mbetet si në ligj). 
 

Neni 10 
 

“Neni  9” i ligjit rinumërohet si neni “8” 
 
Ndryshohet titulli i nenit 9  “RISHQYRTIMI  DHE ANKESA NDAJ VENDIMEVE TЁ 
KЁSHILIT” me gjithë tekstin e nenit si vijon: 
 
 

Neni 8 
THEMELIMI I KOMISIONIT PËR ANKESA 

 
1. Ministri e emëron një komision pesë (5) anëtarësh për shqyrtimin e ankesave kundër 
vendimeve të Zyrës së Licencimit. 
 
2. Komisionin e përbëjnë: një përfaqësues i MTI-së, një i MEF-it, një i MEM-it, një i biznesit të 
sektorit të naftës dhe një i Komisionit Kosovar të Konkurrencës. 
 
3. Mandati i anëtarëve të Komisionit është tre vjet me të drejtë rizgjedhjeje. 
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4. Anëtarët e Komisionit takohen sipas nevojës dhe për punën e tyre nuk marrin pagë të rregullt, 
por marrin mëditje në lartësi të mëditjes përkatëse në Kosovë.  
 
5. Vendimet e Komisionit i nënshkruan kryetari i Komisionit. 
 
6. Komisioni i Ankesave për punën e vet i përgjigjet ministrit të MTI-së. 
 
7. Punët përkatëse administrative të Komisionit i kryen shërbimi i administratës së Ministrisë.   
 
8. Kundër vendimit të Komisionit, pala e pakënaqur mund të iniciojë kontest administrativ në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurën administrative.  
 
9. Komisioni gjatë shqyrtimit të ankesave, zbaton procedurat sipas Ligjit për procedurën 
administrative. 
 

 
Neni 11 

 
“Neni  10” i ligjit rinumërohet si neni “9” 
 
Ndryshohet titulli i nenit 10 “HARMONIZIMI ME BASHKЁSINЁ EVROPIANE (BE)” me 
gjithë tekstin e nenit si vijon: 
 

 
Neni 9 

STANDARDET E NAFTËS DHE DERIVATEVE TË NAFTËS 
 
9.1 Ministria do të shqyrtojë dhe miratojë, me akt nënligjor, standardet për cilësi të naftës dhe 
derivate të naftës, duke marrë për bazë standardet e harmonizuara të BE-së dhe standardet  
ndërkombëtare.  
 
9.2 Gjatë përcaktimit të standardeve, sipas paragrafit 1 të këtij neni, Ministria duhet të ketë çdo 
herë parasysh që aplikimi i tyre të mos shkaktojë ç’rregullime në furnizimin e tregut me naftë 
dhe derivate të naftës, apo favorizim të një prodhuesi apo vendi. 
 
9.3. Ministria do të shqyrtojë në vazhdimësi standardet duke marrë për bazë përputhshmërinë e 
tyre me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.  
 

 
Neni 12 

 
“Neni  11” i ligjit rinumërohet si neni “10” 
 
Ndryshohet titulli i nenit 11 “REZERVAT EMЁRGJENTE DHE OPERATIVE”  
 

Neni 10 
REZERVAT EMЁRGJENTE DHE MASAT  NDЁRHYRЁSE 

 
1.  Ndryshohet paragrafi  11.1.  i ligjit i rinumëruar 10.1. si vijon:  
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10.1  Ministria mbikëqyrë dhe inspekton cilësinë e naftës dhe derivate te naftës në treg.  
 
2.   Teksti i paragrafit 11.2. mbetet i njëjtë si në ligj por rinumërohet 10.2. 
 
3.   Ndryshohet paragrafi  11.3.  i ligjit i rinumëruar 10.3. si vijon:  
 
10.3  Të gjitha deponitë dhe pikat shitëse të naftës dhe derivateve të naftës janë të obliguara që të 
mbajnë në çdo kohë në stoqe së paku 5% të kapaciteteve të tyre deponuese, për qëllime të 
rezervave emergjente. Në kushte të çrregullimeve në treg, Ministri me akt  nënligjor mund të 
caktojë nivel më të lartë të rezervave emergjente.” 
 
 4.  Paragrafët  “11.4 , 11.5 dhe 11.7” fshihen, ndërsa paragrafi “11,6” i ligjit rinumërohet si  
paragrafi “10.4 dhe mbetet teksti i njëjtë si në ligj.  

 
 

Neni 13 
 
Pas  nenit “11” të ligjit të rinumëruar si neni “10” shtohet një nen i ri 11, si vijon: 
 

Neni 11 
 
11.1.  Qeveria e Republikës së Kosovës, në propozim te Ministrit te MTI-së, mund të nderhyjë 
në rastet e çrregullimit në tregun e brendshëm, dhe atë:” 
  

a) kur ka mungesë të papritur dhe të vazhdueshme të naftës dhe derivateve të saj; 
 

b) fatkeqësive të mëdha natyrore, apo; 
  

c) lëvizjeve të mëdha të çmimit të naftës dhe derivateve të saj  në tregun botëror dhe 
mospërshtatjen e çmimeve vendore me levizje të tilla. 

  
11.2  Qeveria mundet, me qellim të mbrojtjes së konsumatorëve, eliminimit të çrregullimeve në 
treg apo nga arsyet e tjera në interes shtetëtor, të percaktojë çmimet shitëse maksimale 
(minimale) me shumicë dhe pakicë, te percaktoje marzhat tregtare maksimale për shitje me 
shumicë dhe pakicë, si dhe të ndermarrë masa të tjera në përputhje me ligj. 
 
11.3  Në raste të ndërhyrjes, çmimi i naftës dhe derivateve të saj, duhet të përcaktohet në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji. 
 
11.4  Aplikimi i masave të këtilla mund të bëhet vetëm për periudhë të caktuar kohore por jo më 
gjatë se nëntëdhjetë (90) ditë pa ndërprerje. 
 

 
Neni 14 

  
1. Neni “12”, paragrafi “12.3” i ligjit riformulohet si vijon:  
 
12.3.  Ndalohet përdorimi i mjeteve matëse të pakalibruara  gjatë shitjes së naftës dhe derivateve 
të naftës dhe shitja me shumicë e derivateve të naftës personave të pa licencuar. 
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Neni 15 
 
Neni “13” i ligjit fshihet në tërësi . 
 

 
Neni16   

 
1.  “Neni  14” i ligjit rinumërohet si neni “13”  
 
2.  Ndryshohet paragrafi  14.1.  i ligjit  i rinumëruar 13.1. si vijon:  
 
13.1   Ministria ka për detyrë që në afat prej gjashtë (6) muajsh të nxjerrë akte nënligjore për 
zbatimin e  këtij ligji. 
 
 
3.  Ndryshohet paragrafi  14.3.  i ligjit i rinumëruar 13.3. si vijon:  
 
13.3  Inspektimin e bën inspeksioni kompetent dhe organi i autorizuar nga Ministri. 
 
 
4.  Ndryshohet paragrafi  14.4.  i ligjit i rinumëruar 13.4. si vijon:  
 
13.4  Inspektorati në pajtim me Ligjin për inspektimin e tregut, në rast të shkeljes së dispozitave 
të këtij ligji, ngrit procedurën në gjykatë dhe në organet e tjera kompetente. 
 
 
5.  Ndryshohet paragrafi  14.5.  i ligjit i rinumëruar 13.5. si vijon:  
 
13.5. Inspektorati gjithashtu ka të drejtë ta fillojë procedurën e pezullimit të licencës në Zyrën e 
Licencimit, për shkak të  shkeljes së dispozitave të paragrafëve: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të 
nenit 17 të këtij ligji.  
 
 
6.  Paragrafi “14.6” i ligjit rinumërohet “13.5” dhe mbetet teksti i njëjtë si në ligj. 

 
Neni 17 

 
Neni “15” i ligjit rinumërohet si neni “14” dhe riformulohet  si vijon: 
 
14.1 Për kundërvajtje me gjobë prej  dhjetëmijë (10,000) Euro deri në tridhjetëmijë (30,000) 
Euro, ndëshkohet personi juridik i cili zhvillon veprimtarinë e shitjes me pakicë në sektorin e 
naftës pa licencë paraprake, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën prej 
njëmijë (1,000) Euro deri në tremijë (3,000) Euro. 
 
14.2 Për kundërvajtje me gjobë prej pesëdhjetëmijë (50,000) Euro, deri në njëqind e 
pesëdhjetëmijë (150.000) Euro,ndëshkohet personi i cili zhvillon veprimtarinë e shitjes me 
shumicë në sektorin e naftës pa licencë paraprake, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf 
gjobitet në shumën prej pesëmijë (5,000) Euro deri në pesëmbëdhjetëmijë (15,000) Euro. 
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14.3  Për kundërvajtje me gjobë prej  tridhjetëmijë (30.000) Euro deri në pesëdhjetëmijë (50,000) 
Euro,ndëshkohet personi që e ka licencën, në qoftë se  bën mashtrim lidhur me prejardhjen e 
naftës dhe derivateve të saj, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën prej 
tremijë (3,000) Euro deri në pesëmijë (5,000) Euro. 
 
14.4  Për kundërvajtje me gjobë prej tridhjetëmijë (30,000) Euro deri në pesëdhjetëmijë (50,000) 
Euro, ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse përdorë emërtim tjetër të produktit të naftës dhe 
derivateve të saj, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën  prej tremijë 
(3,000) Euro deri në pesëmijë (5,000) Euro. 
 
14.5. Për kundërvajtje me gjobën prej  dhjetëmijë (10,000) Euro deri në tridhjetëmijë (30,000) 
Euro ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim lidhur me emrin dhe identitetin e 
shitësit, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën prej njëmijë (1,000) Euro 
deri në tremijë (3,000) Euro 
 
14.6 Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) Euro deri  në tridhjetëmijë (30,000) 
Euro ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim  me sasinë e naftës dhe derivateve 
të saj, në shitjen me pakicë, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën prej 
njëmijë (1,000) Euro deri në tremijë (3,000) Euro. 
 
14.7 Për kundërvajtje me gjobë prej  dhjetëmijë (10,000) deri  në tridhjetëmijë (30,000) Euro, 
ndëshkohet personi që e ka licencën, nëse bën mashtrim me cilësinë e naftës dhe derivateve të saj 
në shitjen me pakicë, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf, gjobitet në shumën prej njëmijë 
(1,000) Euro deri në tremijë (3,000) Euro. 
 
14.8. Për kundërvajtje me gjobën prej pesëdhjetëmijë (50,000) Euro deri  në njëqind e 
pesëdhjetëmijë (150.000) Euro,  ndëshkohet personi që ka licencën, nëse bën mashtrim me 
cilësinë e naftës dhe derivateve të saj në shitjen me shumicë, kurse personi përgjegjës nga ky 
paragraf,gjobitet në shumën  prej pesëmijë (5,000) Euro deri në pesëmbëdhjetëmijë (15,000) 
Euro. 
 
14.9 Për kundërvajtje me gjobë prej dhjetëmijë (10,000) deri ne pesëdhjetëmijë (50,000) Euro, 
ndëshkohet personi që  ka licencën, nëse përdorë njësi dhe stabilimente matëse të pakalibruara, 
kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumë prej njëmijë (1,000) Euro deri në 
pesëmijë (5,000) Euro. 
 
14.10 Për kundërvajtje me gjobën prej tridhjetëmijë (30,000) Euro deri në pesëdhjetëmijë 
(50,000) Euro, ndëshkohet personi që ka licencën, nëse në forma të palejueshme ndotë ambientin 
ku vepron, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf gjobitet në shumën  prej tremijë (3,000) 
Euro deri në pesëmijë (5,000) Euro. 
 
14.11  Për kundërvajtje me gjobën në lartësi prej 30% të vlerës së mallit të shitur, dënohet 
personi i licencuar i cili i shet mall kompanisë së palicencuar nga sektori i naftës, me të njëjtën 
gjobë dënohet edhe kompania e palicencuar, kurse personi përgjegjës nga ky paragraf dënohet 
me gjobë prej njëmijë (1,000) Euro deri pesëmijë (5,000) Euro. 
 
 

Neni 18 
 
1. Pas nenit  të rinumëruar “14” të ligjit shtohen edhe tri  (3) nene të reja si vijon:  
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Neni 15 
 

15.1  Në rast të përsëritjes së shkeljes, shuma e gjobës rritet për 50%. Nëse ndodh edhe rasti i 
tretë i shkeljes, atëherë gjoba dyfishohet.  
 
15.2  Dënimet me gjobë, të përcaktuara me këtë ligj, nuk përjashtojnë përgjegjësinë e paraparë 
me ligje të veçanta. 
 
15.3  Përveç dënimit me gjobë, personit juridik të cilit më parë i janë  shqiptuar së paku 3 gjoba 
brenda një viti, i shqiptohet edhe masa mbrojtëse e ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë në 
sektorin e naftës në kohëzgjatje prej jo më pak se tre muaj dhe jo më gjatë se dy vjet, ndërsa 
personit përgjegjës, i shqiptohet masa mbrojtëse e ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë në punë të 
njëjta, në kohëzgjatje prej së paku një viti dhe jo më gjatë se tri vite.  
 
15.4  Zyra e Licencimit në bazë të propozimit të inspektoratit ia pezullon licencën gjer në ditën e 
zbatimit të  gjobës së shqiptuar subjektit të caktuar, që brenda afatit të caktuar  nuk e zbaton 
vendimin e gjykatës kompetente. 

 
 

Neni 16 
 
Me qëllim të zbatimit të drejt të këtij ligji Dogana e Kosovës nuk do të lëshojë në qarkullim të 
lirë mallin për të cilin kërkohet licenca sipas dispozitave të këtij ligji  apo akt tjetër me shkrim 
nga Ministri i TI-së.  
 
 

Neni 17 
Mjetet e arkëtuara nga shqiptimi i gjobave derdhen në buxhetin e Republikës së Kosovës. 
 
 

Neni 19 
 
Ligji për plotësimin e Ligjit nr. 2004/5 për tregti me naftë dhe derivate të naftës, hyn në fuqi 15 
ditë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
 
 
Ligji  Nr. 03/ L-138           
25 qershor 2009     
                                                      
                                                             
 

 Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 
                                                                   
                                                                               ________________________ 
                                                                                      Jakup   KRASNIQI 
 

 
 


