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RREGULLORE NR. 2006/37 

 
PËR SHPALLJEN E LIGJIT MBI TOKËN BUJQËSORE  

                                                   TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, 
 
Në pajtim me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,  
 
Në pajtueshmëri me kapitullin 8.1 dhe nenet 9.1.26(a) dhe 5.1(n) të Kornizës 
Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-
ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), 
 
Duke marrë parasysh shkresën zyrtare nga Kryetari i Kuvendit të Kosovës të datës  
29 qershor 2005 lidhur me Ligjin mbi tokën bujqësore të miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës më 24 qershor 2005,  
 
Duke vërejtur se dispozitat e Ligjit nuk e cenojnë autorizimin e Përfaqësuesit Special 
të Sekretarit të Përgjithshëm sipas RKSKB 1244 (1999) apo pushtetin dhe 
kompetencat e tij të rezervuara sipas Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë,  
 
Me anë të kësaj shpall Ligjin mbi tokën bujqësore të miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës (nr. 02/L-26) i cili i bashkëngjitet kësaj Rregulloreje dhe bëhet i 
plotfuqishëm në datën e nënshkrimit, me kusht që:  
 

(a)  Ligji, veçanërisht nenet 5.5, 5.6, 20.4, 25(f) dhe 30 deri 37 të 
zbatohen në pajtueshmëri të plotë me Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut nr. 
2002/12 të datës 13 qershor 2002 mbi themelimin e Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit, pa cenuar autorizimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit nën të 
dhe të drejtat e përfituesve të procesit të privatizimit. 
  
 (b) Në fund të nenit 24.2 shtohen fjalët vijuese “në pajtim me procedurat 
që do të vendosen me një udhëzim administrativ të mëvonshëm”; 
  
 (c) Titulli i kapitullit VII zëvendësohet me “Sanksione administrative”, 
dhe fjalët  “dhunë/shkelje civile” në tërë kapitullin zëvendësohet me “shkeljet”; 
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(d) Në nenin 43, fjalët “kundërvajtësi mund të dënohet” zëvendësohen 
me “personi në fjalë mund t’i nënshtrohet”; 
 

 
Ndryshimet e paraqitura në (b) (c) dhe (d) lart do të paraqiten në tekstin përfundimtar 
zyrtar të Ligjit.  

  
 
 
Nënshkruar sot më 23 qershor 2006.  
 
 
 
 
 
 
 

Søren Jessen-Petersen 
Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm  
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