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Zakres

ZA  MINISTERSTWO  OBRONY

1.5.  Rząd  -  Rząd  Republiki  Kosowa;

Zgromadzenie  Republiki  Kosowa;

To  prawo  ma  zastosowanie  do  Ministerstwa  Obrony,  w  tym  do  struktury  i  władz  w  Ministerstwie

1.6.  Premier  -  Premier  Republiki  Kosowa;

Na  podstawie  art.  65  ust.  1  Konstytucji  Republiki  Kosowa,
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1.7.  Minister  -  Minister  Obrony;
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zatwierdza:

Definicje

1.8.  KOMFSK  –  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;

USTAWA  O  MINISTERSTWIE  OBRONY

1.  Dla  realizacji  niniejszego  prawa  użyte  w  nim  wyrażenia  i  terminy  mają  następujące  znaczenie:

1.9.  Plan  rozmieszczenia  -  plan  lokalizacji  KSF/plan  lokalizacji  koszar.
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1.1.  Ministerstwo  -  Ministerstwo  Obrony;
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Zamiar

1.2.  KSF  -  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa;

Ministerstwo  Obrony

Na  mocy  tej  ustawy  Ministerstwo  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  zostaje  zreorganizowane  i  przeniesione  do  
Ministerstwa  Obrony  w  ramach  Rządu  Republiki  Kosowa  w  celu  administracji,  nadzoru  i  demokratycznej  
kontroli  cywilnej  nad  Siłami  Bezpieczeństwa  Kosowa  i  jest  kierowane  przez  minister  obrony.

1.3.  Konstytucja  -  Konstytucja  Republiki  Kosowa;

1.  Ministerstwo  Obrony  Narodowej  jest  organem  administracji  państwowej,  złożonym  z  urzędników  służby  cywilnej  i
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1.4.  Prezydent  -  Prezydent  Republiki  Kosowa;
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1.4  opracowywanie  polityk  rozwoju,  modernizacji  i  standaryzacji  KSF;

2.  Ministerstwo  posiada  własną  strukturę,  zorganizowaną  w  dyrekcje,  departamenty,  sektory,  
jednostki  i  biura,  które  zapewniają  funkcjonowanie  i  wypełnianie  jego  zadań  i  zadań.

1.13.  zarządzanie  infrastrukturą  i  sprzętem,  które  zostały  przydzielone  MON  i  KSF;

3.  Ministerstwo  opracowuje  i  realizuje  ogólną  politykę  obronną  państwa  na  szczeblu  strategicznym  
oraz  wykonuje  swoje  funkcje  i  uprawnienia  zgodnie  z  Konstytucją  i  obowiązującymi  przepisami  
prawa.

1.5  opracowywanie  polityk  kształcenia  i  szkolenia  całego  personelu  MON  i  KSF;
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4.  Wewnętrzną  organizację  i  systematyzację  stanowisk  pracy  w  Ministerstwie  określa  odrębny  
regulamin,  uwzględniający  tę  ustawę  oraz  obowiązujące  przepisy.

1.6  opracowywanie  programów  współpracy  z  instytucjami  państwowymi  w  sprawach  
obronności  i  bezpieczeństwa;

1.7.  opracowywanie  polityk,  systemów,  planów  i  strategii  zarządzania  zasobami  ludzkimi  
personelu  wojskowego  i  cywilnego  w  MON  i  KSF;
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Uprawnienia  ministerstwa

1.8  planowanie,  programowanie,  budżetowanie  i  realizacja  projektów  na  potrzeby  
obronności;

1.  Ministerstwo  jest  właściwe  w  zakresie:

1.9  współpraca  z  właściwymi  instytucjami  do  spraw  reprezentacji  sądowej  w  obronie  
interesów  MON  i  KSF;

1.1  opracowywanie  strategicznych  dokumentów  obronnych;

1.10.  nadzorowanie  i  kierowanie  wszelkimi  działaniami  wywiadowczymi  i  informacjami  
niejawnymi  w  dziedzinie  obronności  i  bezpieczeństwa;

1.2  opracowywanie  projektów  ustaw  i  regulaminów  z  zakresu  kompetencji  MON  i  KSF;

1.11.  opracowywanie  polityk,  planów  i  programów  w  dziedzinie  współpracy  cywilno-
wojskowej;

z  personelu  wojskowego  KSF.  Urzędnicy  służby  cywilnej  zatrudnieni  w  Ministerstwie  i  KSF,  oprócz  
mianowanych  na  stanowiskach  politycznych,  wchodzą  w  skład  służby  cywilnej  Republiki  Kosowa  i  
przestrzegają  zasady  ekwiwalentu  służby  i  wynagrodzenia  ze  stopniami  wojskowymi,  zgodnie  z  obowiązującym  ustawodawstwem.

1.3.  opracowywanie,  koordynowanie  i  opracowywanie  polityk  integracji  i  członkostwa  w  
międzynarodowych  strukturach  obrony  i  bezpieczeństwa,  we  współpracy  z  odpowiednimi  
instytucjami  Republiki  Kosowa;

1.12.  nadzór  i  kontrola  KSF;
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1.15.  opracowywanie  polityk,  planów  i  programów  do  zarządzania,  konserwacji  i  organizacji  
systemów  komunikacyjnych;

1.2.  z  wnioskiem  KOMFSK  zatwierdza  kierunek  środków  dla  KSF  i  zobowiązuje  do  
przeprowadzenia  procedur  wydatkowania  budżetu  obronnego;

2.1.  mianowania,  awanse,  dymisje  i  zwolnienia  w  stopniu  generała,  z  wyjątkiem  stopnia  
generała  porucznika.

1.16.  opracowywanie  i  monitorowanie  polityk,  planów  oraz  programów  medycznych  i  opieki  
zdrowotnej  dla  personelu  MON  i  KSF;

1.3.  proponuje  budżet  MSWiA  i  KSF  oraz  nadzoruje  wydatki  z  zatwierdzonego  budżetu;

2.2.  herb  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  emblematy  jednostek,  wygląd  stopni  i  mundurów  Sił  
Bezpieczeństwa  Kosowa.

1.17.  opracowywanie  polityk,  planów  i  programów  związanych  z  public  relations  i  protokołem;

1.4.  rekomenduje  premierowi  we  współpracy  z  KOMFSK  specjalne  programy  w  dziedzinie  
obronności  wymagające  wsparcia  finansowego;
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1.18.  opracowywanie  polityk  dotyczących  praw  człowieka,  równości  płci  i  kwestii  społecznych  
w  Ministerstwie  Obrony  i  KSF;

1.5.  inicjuje  i  proponuje  wszystkie  niezbędne  dokumenty  polityczne,  długoterminowe  plany  
rozwoju  związane  z  siłami  bezpieczeństwa  Kosowa  do  przeglądu  przez  rząd  i  Radę  
Bezpieczeństwa  Kosowa

1.19.  wykonuje  inne  obowiązki,  określone  ustawą  i  innymi  obowiązującymi  przepisami

1.6.  proponuje  Prezesowi  Rady  Ministrów,  do  zatwierdzenia  przez  Prezydenta,  mianowanie,  
awansowanie,  odwołanie  i  zwolnienie  ze  służby  Dowódcy  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;
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1.7.  proponuje  premierowi  plan  rozmieszczenia  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  w  czasie  pokoju;

minister  obrony

1.8.  proponuje  premierowi  strukturę  organizacyjną  sił  bezpieczeństwa  Kosowa;

1.  Minister  Obrony:

1.9.  kontroluje  KSF,  za  pośrednictwem  generalnego  inspektora  KSF.

1.14.  opracowywanie  polityk,  planów  i  programów  dla  logistyki  i  infrastruktury;

1.1.  reprezentuje  Republikę  Kosowa  na  arenie  międzynarodowej  w  sprawach  obronnych;

2.  Minister  w  porozumieniu  z  Prezesem  Rady  Ministrów,  zgodnie  z  zaleceniem  Dowódcy  Sił  
Bezpieczeństwa  Kosowa,  proponuje  Prezydentowi:
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4.  Minister  wykonuje  także  inne  zadania  określone  w  obowiązujących  przepisach.

Wydanie  regulaminów

1.1.  Prawo  nr.  03/L-045  dla  Ministerstwa  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  (Dziennik  Urzędowy  nr  26/2  czerwca  
2008  r.);
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1.  Regulamin  przewidziany  niniejszą  ustawą  wydaje  się  nie  później  niż  po  roku  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszej  
ustawy.

1.2.  Prawo  nr.  03/L-107  w  sprawie  zmiany  ustawy  o  Ministerstwie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  nr.  03/
L-045,  (Dziennik  Urzędowy /  nr  42 /  25  listopada  2008  r.);

Główny  urzędnik  administracyjny

2.  Dotychczasowy  regulamin  obowiązuje  do  czasu  wydania  nowego  regulaminu,  o  ile  nie  jest  z  nim  sprzeczny.
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1.  Naczelnym  Urzędnikiem  Administracyjnym  MG  jest  Sekretarz  Generalny  jako  najwyższy  kierownik  administracyjny  
w  Ministerstwie  i  podlega  on  bezpośrednio  Ministrowi.
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2.  Sekretarz  Generalny  ma  w  szczególności  następujące  obowiązki  i  uprawnienia:

Przepisy  przejściowe

2.1  kieruje  cywilnymi  i  umundurowanymi  pracownikami  Ministerstwa  i  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  
którzy  pracują  w  Ministerstwie  Obrony;

Wszystkie  zmiany  przewidziane  w  tej  ustawie  będą  dokonywane  zgodnie  z  fazami  określonymi  w  zaleceniach  
przeglądu  strategicznego  sektora  bezpieczeństwa  i  wyszczególnionymi  w  kompleksowym  planie  transformacji.

2.2.  zarządza  finansami  i  innymi  zasobami  resortu  i  KSF  oraz  zapewnia  wykonanie  procedur  
administracyjnych  w  zakresie  gospodarki  budżetowej  MSWiA  i  KSF;
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2.3.  wykonuje  również  inne  zadania  określone  obowiązującymi  przepisami  prawa.

WYCOFANIE

3.  Minister  w  porozumieniu  z  KOMFSK  proponuje  powoływanie  i  odwoływanie  attaché  wojskowych  w  misjach  
dyplomatycznych  Republiki  Kosowa;

Artykuł  8

1.  Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  uchyla  się:
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Prawo  nr.  06/L-122  
14  grudnia  2018  r

Wejście  w  życie
Artykuł  11
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Ogłoszony  dekretem  nr.  DL-066-2018,  z  dnia  28.12.2018  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  Hashima  Thaçi

Niniejsza  ustawa  wchodzi  w  życie  piętnaście  (15)  dni  po  jej  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  
Republiki  Kosowa.
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