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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo-Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština – Assembly 

 

LIGJI Nr. 03/L-190 

 

 

 

PËR GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës; 

 

Në mbështetje  të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  

 

Miraton 

 

 

 

LIGJ PËR GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 

 

 

Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

 

1. Ky ligj rregullon procedurat për publikimin e Gazetës Zyrtare të Republikës së 

Kosovës si dhe të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Publikimin e Gazetës 

Zyrtare.  

 

2. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës është i vetmi publikim zyrtar në Republikën e 

Kosovës ku publikohen ligjet dhe aktet tjera të institucioneve të Republikës së Kosovës. 

 

 

Neni 2 

Përkufizimet 

 

1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime: 

 

1.1.  Gazeta Zyrtare -  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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1.2.  Zyra - Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës që 

vepron në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës. 

 

1.3.  Publikimi i Gazetës Zyrtare - publikimi i Gazetës Zyrtare në formë të 

shtypur (në letër) dhe në formë elektronike (në ueb-faqen e Gazetës Zyrtare). 

 

1.4.  Ueb-faqja e Gazetës Zyrtare - faqja elektronike në internet, në të cilën faqe 

janë të publikuara të gjitha ligjet dhe aktet e tjera juridike të nxjerra nga 

institucionet e Republikës së Kosovës.  

 

1.5.  Indeksi i Gazetës Zyrtare -  lista e të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore të 

publikuara në Gazetën Zyrtare. 

 

 

Neni 3 

Përmbajtja e Gazetës Zyrtare  

 

1.Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës përmban:  

 

1.1.   Stemën e Republikës së Kosovës;  

 

1.2.   emërtimin/ Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës; 

 

1.3.   numrin rendor; 

 

1.4.   vitin e botimit (ditën, muajin dhe vitin); 

 

1.5.   vendin e botimit. 

 

2. Emërtimi, viti i botimit, dhe numri i Gazetës Zyrtare duhet të shënohen qartë në të 

gjitha faqet e Gazetës Zyrtare. 

 

 

Neni 4 

Publikimi i Gazetës Zyrtare  
 

1. Publikimi i Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare) bëhet në formë 

të shtypur dhe në formë elektronike. 

 

2. Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, publikohen këto akte: 

 

2.1.     Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 

 

2.2.    ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe të shpallura 

nga Presidenti i Republikës së Kosovës;  

 

2.3.  ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në përputhje me 

paragrafin 4 dhe 5 të nenit 80 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës;  
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2.4.  marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me nenin 18 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 

 

2.5.   vendimet e Gjykatës Kushtetuese;  

 

2.6.   dekretet e Presidentit të Republikës së Kosovës në rastet kur kërkohet nga 

Presidenti; 

 

2.7.   deklaratat dhe rezolutat e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

në rastet kur kërkohet nga Kryetari i Kuvendit. 

 

2.8.  aktet nënligjore të Qeverisë dhe të ministrive në rastet kur kërkohet nga 

Kryeministri. 

 

2. 9.   aktet tjera të përcaktuara me ligje të veçanta. 

 

2.10.   INDEKSI-i vjetor i Gazetës Zyrtare 

 

3. Versionet e publikuara në formë të shtypur në Gazetën Zyrtare dhe ato të publikuara në 

formë elektronike janë të njëjta.  

 

 

Neni 5 

Gjuha 

 

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës publikohet në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe, në 

gjuhën turke, në gjuhën boshnjake dhe në atë angleze. 

 

 

Neni 6 

Dërgimi i akteve juridike në Zyrën për publikimin e Gazetës Zyrtare 

 

1.  Aktet juridike të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji, publikohen në Gazetën Zyrtare, 

vetëm atëherë kur akti i tillë, versioni përfundimtar në origjinal, i nënshkruar, vjen në 

Zyrën për publikimin e Gazetës Zyrtare me kërkesën e organit, i cili e ka nxjerrë aktin e 

tillë juridik.  

 

2.  Të gjitha institucionet janë të detyruara që aktet juridike, të cilat duhet t’i publikojnë 

në Gazetën Zyrtare, t’i dërgojnë në Zyrën për publikimin e Gazetës Zyrtare në formë të 

shtypur dhe në formë elektronike. 

 

 

Neni 7 

Detyrimet e institucioneve të cilat i publikojnë aktet e tyre në Gazetën Zyrtare 

 

1. Dërgimi i akteve juridike, të  nxjerra nga Presidenti i Republikës së Kosovës, për 

publikim në Gazetën Zyrtare, bëhet nga Sekretari i Zyrës së Presidentit apo personi i 

autorizuar nga ai. 
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2. Dërgimi i ligjeve dhe akteve të tjera juridike të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

për publikim në Gazetën Zyrtare, bëhet nga  Sekretari i Kuvendit apo personi i autorizuar 

nga ai.  

 

3. Dërgimi i akteve juridike të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për publikim në 

Gazetën Zyrtare, bëhet nga Sekretari i Përhershëm apo personi i autorizuar nga ai.  

 

4. Dërgimi i akteve juridike të ministrive, për publikim në Gazetën Zyrtare, bëhet nga 

Sekretari i Përhershëm apo personi i autorizuar nga ai.  

 

5. Dërgimi i marrëveshjeve të ndryshme, për publikim në Gazetën Zyrtare, bëhet nga 

organi apo institucioni që është i autorizuar për të lidh atë marrëveshje. 

 

6. Dërgimin e akteve tjera juridike për publikim në Gazetën Zyrtare, e bënë titullari i 

institucionit, organit apo organizatës që ka nxjerrë aktin. 

 

7. Titullari i Institucionit është përgjegjës për dërgimin e aktit përfundimtar për publikim 

në Gazetën Zyrtare. 

 

8. Të gjitha institucionet janë të detyruara që aktet juridike brenda afatit kohor 5 (pesë) 

ditor, nga dita e nxjerrjes, t’i dërgojnë në Zyrën për publikimin e gazetës zyrtare. 

 

9. Organi apo institucioni, i cili ka dërguar aktin juridik ose dokumentin për publikim, 

mban përgjegjësi për pasaktësi, parregullsi, gabime në përmbajtjen e aktit juridik, 

mospërputhshmëri në përkthimin e akteve apo dokumentit, ose pengesë ligjore për 

publikim.  

 

 

Neni 8 

Publikimi i akteve juridike të institucioneve ndërkombëtare  

 

1.  Aktet juridike të institucioneve ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës 

publikohen në Gazetën Zyrtare përmes Kryeministrit.  

 

2. Institucionet ndërkombëtare sigurojnë që aktin juridik të cilin e procedojnë për 

publikim në Gazetën Zyrtare të jetë versioni përfundimtar, ashtu siç përcaktohet më 

dispozitat e këtij ligji. 

 

3. Kryeministri nxjerrë vendim lidhur me procedurat e publikimit të akteve juridike të 

institucioneve ndërkombëtare. 

 

 

Neni 9 

Të drejtat e institucioneve të cilat i publikojnë aktet e tyre në Gazetën Zyrtare 

 

1.  Institucionet vendore kanë të drejtë të kërkojnë nga Zyra për publikimin e gazetës 

zyrtare që aktet e tyre juridike, versionet përfundimtare, të publikohen me kohë në 

Gazetën Zyrtare, në përputhshmëri të plotë më dispozitat e përcaktuara me këtë ligj. 
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2. Institucionet vendore kanë të drejtë të kërkojnë sqarime nga Zyra për Publikimin e 

Gazetës Zyrtare lidhur më vonesën eventuale të publikimit të aktit juridik në Gazetën 

Zyrtare.  

 

 

Neni 10 

Përgjegjësitë e Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare 

 

1. Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare është përgjegjëse për: 

 

1.1.  publikimin e akteve juridike, të cilat  dërgohen në Zyrën për Publikimin e 

Gazetës Zyrtare, në formë të shtypur dhe në formë elektronike, e të cilat akte i 

plotësojnë kushtet e përcaktuara më këtë ligj; 

 

1.2.  mbajtjen apo ruajtjen e fshehtësisë apo sekretit zyrtar, të të dhënave të 

ligjeve dhe akteve tjera deri sa ato nuk publikohen në Gazetën Zyrtare në formë të 

shtypur dhe  në formë elektronike.  

 

1.3 . redaktimin teknik të versioneve përfundimtare të cilat publikohen në Gazetën 

Zyrtare në formë të shtypur dhe elektronike; 

 

1.4.  publikimin e saktë dhe më kohë të akteve juridike në Gazetën Zyrtare në 

formë të shtypur dhe në formë elektronike; 

 

1.5.  mbikëqyrjen e punëve në mënyrë të vazhdueshme, të cilat kanë të bëjnë më 

publikimin e saktë dhe me kohë të akteve në Gazetën Zyrtare, në formë të shtypur 

dhe në formë elektronike; 

 

1.6.  koordinimin e punëve me operatorin ekonomik i cili e bën botimin e Gazetës 

Zyrtare; 

 

1.7.  koordinimin e punëve me operatorin ekonomik i cili e bën shpërndarjen e 

Gazetës Zyrtare; 

 

1.8.  koordinimin e punëve me palët tjera me interes dhe donatorët e ndryshëm në 

bashkëpunim me Kryeministrin; 

 

1.9.  bashkëpunimin me institucionet kompetente shtetërore në sigurimin e ueb-

faqes së Gazetës Zyrtare nga keqpërdoruesit e mundshëm dhe mirëmbajtjen e 

kësaj ueb-faqe; 

 

1.10.  hartimin e planit afatgjatë strategjik të punës dhe aktiviteteve të zyrës; 

 

1.11. përgatitjen e raportit vjetor të punës dhe prezantimin e këtij raporti 

Kryeministrit.  

 

2. Formati, kriteret teknike, procedurat e përgatitjes, autorizimi i botimit, tirazhi i kopjeve 

në gjuhët e ndryshme të gazetës zyrtare,  mënyra e vënies në qarkullim dhe shpërndarja e 
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ekzemplarëve të Gazetës Zyrtare, si dhe rregullat për përgatitjen dhe publikimin e akteve 

në Zyrën për Publikim, përcaktohen me udhëzim administrativ të nxjerrë nga 

Kryeministri dhe të propozuar nga Drejtori i Zyrës për Publikim të Gazetës Zyrtare. 

 

3. Gazeta Zyrtare dërgohet për publikim me miratimin dhe nën përgjegjësinë e Drejtorit 

të Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare, e në mungesë të tij, nga i autorizuari i tij. 

 

4. Drejtori i Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare, kujdeset për pranimin e akteve nga 

institucionet dhe për publikimin e tyre në Gazetën Zyrtare në formë të shtypur dhe 

elektronike.  

 

 

Neni 11 

Të drejtat e Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare 

 

1.  Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare ka këto të drejta : 

  

1.1. të publikojë Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës në formë të shtypur 

dhe në formë elektronike.  

 

1.2. të ripublikojë Gazetën Zyrtare në formë të shtypur sipas kërkesave dhe 

nevojave të institucioneve dhe të qytetarëve; 

 

1.3. të lidh Memorandum Mirëkuptimi me institucione të ndryshme për 

parapagimin e Gazetës Zyrtare me pëlqimin e institucionit mbikëqyrës ; 

 

1.4. të lidh marrëveshje të ndryshme më të gjitha institucionet vendore e 

ndërkombëtare, që kanë për qëllim përmbushjen e detyrave dhe misionit të Zyrës 

për publikim me pëlqimin e institucionit mbikëqyrës; 

 

1.5. të kërkojë nga operatoret ekonomik ti kryejnë shërbimet e caktuara më kohë 

dhe në cilësi ashtu siç e parasheh kontrata. 

 

1.6. të bëjë padi ndaj të gjitha palëve kontraktuese të cilat nuk i përmbushin 

obligimet e tyre ndaj Gazetës Zyrtare. 

 

1.7.  Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare do ta ketë vulën e vet zyrtare, vulën e 

rrumbullakët dhe vulën e protokollit në pajtim me ligjin.  

 

 

Neni 12 

Publikimi 

 

1. Gazeta Zyrtare publikohet rregullisht sipas nevojës në formë të shtypur dhe në formë 

elektronike, në gjuhët e përcaktuara me këtë ligj, por jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) 

ditë nga paraqitja për publikimin e akteve të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji. 
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2. Gazeta Zyrtare publikohet në formë të shtypur dhe elektronike, sipas nevojave urgjente 

të institucioneve të Republikës së Kosovës. 

 

3.  Publikimet e veçanta të Gazetës Zyrtare në formë të shtypur dhe në formë elektronike 

bëhen sipas kërkesës nga ana e Kryeministrit. 

 

4. Gazeta Zyrtare botohet nga shtypshkronja e kualifikuar dhe e zgjedhur në pajtim me 

rregullat për prokurim publik të Republikës së Kosovës. 

 

5.  Ripublikimi i Gazetës Zyrtare  në formë të shtypur dhe në formë elektronike nga 

kushdo tjetër, është i ndaluar. 

 

6. Të gjithë shfrytëzuesit e materialeve të Gazetës Zyrtare duhet të cekin emrin, numrin 

dhe vitin e botimit të Gazetës Zyrtare. 

 

 

Neni 13 

Çmimi dhe shpërndarja e Gazetës Zyrtare 

 

1. Çmimi i Gazetës Zyrtare përcaktohet me vendim të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës, me propozimin e Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare. 

 

2.  Me propozim të Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare, Qeveria e Republikës së 

Kosovës nxjerr vendim për përcaktimin e subjekteve përfituese dhe numrin e 

ekzemplarëve të Gazetës Zyrtare që do të shpërndahen falas. 

 

3.  Gazeta Zyrtare në formë elektronike publikohet në të njëjtën ditë kur këto akte 

juridike publikohen edhe në formën e shtypur në Gazetën Zyrtare.  

 

4.  Gazeta Zyrtare në formë elektronike do të jetë në dispozicion falas për qytetarët.  

 

5. Shpërndarjen e ekzemplarëve të Gazetës Zyrtare e bën operatori ekonomik i 

kualifikuar dhe i zgjedhur në pajtim me rregullat e prokurimit publik të Republikës së 

Kosovës. 

 

 

Neni 14 

Financimi 

 

1. Financimi i Gazetës Zyrtare bëhet nga Buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga 

donatorët. 

 

2. Të gjitha institucionet të cilat lidhin Memorandum Mirëkuptimi me Zyrën për 

Publikimin e Gazetës Zyrtare janë të obliguara, të bëjnë pagesën e ekzemplarëve të 

Gazetës Zyrtare, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga momenti i pranimit të faturës 

ashtu siç e përcakton Ligji për Menaxhimin e Financave Publike. 

 

3.  Mjetet e realizuara nga Zyra për Publikim, do të derdhen në Buxhetin e Kosovës. 
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Neni 15 

Ankesat 

 

1. Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare pranon ankesat lidhur me gabimet dhe defektet 

që kanë të bëjnë me publikimin e akteve juridike në Gazetën Zyrtare, qoftë në formë të 

shtypur apo në formë elektronike. 

 

2. Afatet dhe masat adekuate në lidhje me ankesat për Gazetën Zyrtare do të rregullohen 

me akt të veçantë nënligjor të nxjerrë nga Qeveria. 

 

 

Neni 16 

Zbatimi 

 

Me propozim të Zyrës për Publikimin e Gazetës Zyrtare, Qeveria e Kosovës nxjerr akte 

përkatëse juridike për zbatimin e këtij ligji, brenda gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

 

 

Neni 17 

Shndërrimi  

 

Zyra për Menaxhimin dhe Administrimin e Gazetës Zyrtare të Institucioneve të 

Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, shndërrohet në Zyrën për Publikimin e Gazetës 

Zyrtare dhe merr të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre.  

 

 

Neni 18 

Shfuqizimi i akteve ligjore 

 

Ky ligj shfuqizon Ligjin nr. 2004/47 për Gazetën Zyrtare të Institucioneve të Përkohshme 

të Vetëqeverisjes në Kosovë dhe të gjitha aktet tjera juridike, që rregullojnë çështjen e 

publikimit të Gazetës Zyrtare. 

 

 

Neni 19 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës.  

 

 

Ligji  Nr. 03/ L-190                  

4 qershor 2010                                             

                                                             Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                                ________________________ 

                                                                                      Jakup   KRASNIQI 


