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USTAWA  O  SIŁACH  BEZPIECZEŃSTWA  KOSOWA

artykuł  1

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

1.9.  KOMFSK  –  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;

zatwierdza:

Definicje

1.8.  Ministerstwo/MON  -  Ministerstwo  Obrony ;

Na  podstawie  art.  65  ust.  1  Konstytucji  Republiki  Kosowa,

Artykuł  3

1.6.  Premier  -  Premier  Republiki  Kosowa;

1.7.  Minister  -  Minister  Obrony;

Zgromadzenie  Republiki  Kosowa;

Zakres

Prawo  to  ma  zastosowanie  do  sił  bezpieczeństwa  Kosowa,  w  tym  do  ich  personelu  czynnego,  rezerwowego,  kadetów,  
poborowych  i  cywilnych.

1.5.  Rząd  -  Rząd  Republiki  Kosowa;

ZA  SIŁY  BEZPIECZEŃSTWA  KOSOWA

PRAWO  NR.  06/L-123

Artykuł  2

1.4.  Prezydent  –  Prezydent  Republiki  Kosowa;

Ustawa  ta  określa  kompetencje,  organizację  i  funkcjonowanie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa.

1.3.  Konstytucja  -  Konstytucja  Republiki  Kosowa;

1.11  Członek  KSF  -  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  który  służy  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa,  pod  
przysięgą  wojskową  i  nosi  mundur  z  odpowiednimi  symbolami;
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Zamiar

1.1.  KSF  -  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa;

1.2.  Zgromadzenie  -  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa;

1.10  Personel  KSF  –  w  tym  członkowie  czynni  i  rezerwowi  oraz  personel  cywilny  KSF;
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1.18  Pojęcie  podoficerów  KSF  -  jest  podstawowym  dokumentem  określającym  rozwój  podoficerów  w  KSF.

1.17  Zespół  zadaniowy  –  oznacza  tymczasową  strukturę  utworzoną  w  celu  wykonania  określonego  zadania;

3.3.  Udział  w  operacjach  międzynarodowych.

1.16  Sztab  Generalny  –  stanowi  najwyższy  szczebel  struktury  organizacyjnej  Sił  Bezpieczeństwa  i  jest  kierowany  
przez  Dowódcę  KSF;

3.2.  Wsparcie  wojskowe  dla  władz  cywilnych;
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1.15  Użycie  siły  –  obejmuje  między  innymi  użycie  określonego  rodzaju  broni  palnej,  dostępnych  systemów  
uzbrojenia,  sprzętu  i  narzędzi,  nie  wykluczając  użycia  siły  fizycznej;

3.1.  Ochrona  suwerenności  i  integralności  terytorialnej  Republiki  Kosowa;

2.2.  Modelowa  siła  dobrowolnego  zaangażowania  na  rzecz  kraju;

2.3.  Siły  podlegające  demokratycznej  kontroli  cywilnej;

1.14  Personel  cywilny  w  KSF  –  to  pracownicy  cywilni,  którzy  wykonują  pracę  w  KSF  na  podstawie  przepisów  
prawa  pracy  lub  ustawy  o  służbie  cywilnej;

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  wieloetnicznymi,  zawodowymi  siłami  zbrojnymi,  uzbrojonymi  i  upoważnionymi  do  
pełnienia  służby  w  kraju  i  za  granicą,  zgodnie  z  nadanymi  im  uprawnieniami  konstytucyjnymi  i  prawnymi.

3.  Ogólne  zadania  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  to:

2.1.  Siła  skoncentrowana  w  obronie  kraju;

1.13  Członek  rezerwy  KSF  -  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  którego  dodatkowym  zajęciem  jest  służba  w  
komponencie  rezerwowym  KSF,  jako  oficer,  podoficer,  żołnierz  rezerwy.  Członek  rezerwowy  w  czasie  pełnienia  
służby  jest  członkiem  czynnym  KSF;

1.12  Czynny  uczestnik  KSF  –  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  którego  podstawowym  zajęciem  jest  
wykonywanie  czynnego  komponentu  KSF,  jako  oficer,  podoficer  lub  żołnierz;

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  chronią  suwerenność  i  integralność  terytorialną,  obywateli,  mienie  i  interesy  Republiki  
Kosowa.

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  opierają  się  na  następujących  zasadach:

Uprawnienia  i  obowiązki

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  odzwierciedlają  różnorodność  etniczną  ludności  Republiki  Kosowa  i  są  rekrutowane  
spośród  obywateli  Republiki  Kosowa.

Artykuł  4

Artykuł  5
zasady  KSF
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Bezstronność  polityczna

Artykuł  6

broń

1.  Symbolami  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  są:  flaga,  hymn,  herb  KSF  oraz  emblematy  jednostek  KSF.

Artykuł  7

2.8.  Siły  zbudowane  zgodnie  ze  standardami  interoperacyjności  NATO.

Symbole

2.7.  Wszechstronna  i  wieloetniczna  siła;

3.  Artykuł  ten  nie  odmawia  członkom  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  realizacji  prawa  do  głosowania.

3.  Podczas  służby  poza  granicami  terytorialnymi  Republiki  Kosowa  członkowie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  podlegają  
prawu  Republiki  Kosowa  oraz  umowom  międzynarodowym.

Artykuł  9

2.6.  Siła  zawodowa;

2.2.  uczestniczą  w  organizowanych  przez  siebie  działaniach  politycznych  ani  nie  mogą  okazywać  oznak  
popierania  którejkolwiek  z  nich,  oraz

2.3.  strajkować.

2.  Członkowie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  wykonują  swoje  uprawnienia  i  wykonują  swoje  obowiązki  w  sposób  zgodny  z  
prawem,  w  oparciu  o  Konstytucję,  niniejszą  ustawę  oraz  obowiązujące  przepisy  prawa,  a  także  Kodeks  postępowania  i  
Kodeks  dyscyplinarny.

2.5.  Siła  dobrowolna;

2.4.  Siła,  która  odpowiada  przed  demokratycznie  wybranymi  urzędnikami;

2.1.  być  członkami  partii  politycznych,  organizacji  lub  stowarzyszeń  o  charakterze  politycznym;

1.  Wszyscy  członkowie  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  podlegają  prawu  obowiązującemu  w  Kosowie.

2.  Członkowie  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  ze  względu  na  swoje  obowiązki  lub  służbę  nie  mogą:

Obowiązujące  prawo
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1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  bezstronne  i  nie  mogą  być  wykorzystywane  do  partyjnej  działalności  politycznej.

KSF  zostanie  wyposażona  w  uzbrojenie  i  systemy  uzbrojenia,  zgodnie  z  potrzebami  KSF,  w  celu  realizacji  jej  
uprawnień  i  obowiązków.

Artykuł  8

2.  Flaga  i  hymn  Republiki  Kosowa  są  jednocześnie  flagą  i  hymnem  Sił  Bezpieczeństwa
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7.  Nikt  nie  ma  prawa  używać  herbu  KSF  i  emblematów  jego  jednostek  bez  pisemnego  zezwolenia  ministra.

8.  Wygląd,  wymiary  oraz  sposób  użycia  symboli  i  stopni  KSF  określa  odrębny  regulamin  wydany  przez  ministra.

2.3.  w  celu  zapobieżenia  bezpośredniemu  atakowi  zagrażającemu  jego  życiu  lub  zagrażającemu  instytucji  i  
państwu  Republiki  Kosowa.

6.  Uczestnicy  KSF  podczas  operacji  międzynarodowych  noszą  również  emblematy  autoryzowane  przez  organizacje  
międzynarodowe.

2.2.  zapobiegać  atakom  na  osoby,  przedmioty,  narzędzia  i  inny  sprzęt;

5.  Sztab  Generalny  KSF  oraz  jednostki  KSF  używają  również  flag  dystynktywnych  z  odpowiednimi  godłami.

2.1.  chronić  siebie,  życie  własnych  sił  i  sił  sojuszniczych;

4.  Dowódca  KSF  za  pośrednictwem  ministra  przedstawia  do  zatwierdzenia  przez  Prezydenta  wymiary  i  wygląd  herbu,  
godeł  oddziałów  oraz  wygląd  stopni  KSF.

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  upoważnione  do  użycia  siły,  broni  palnej,  narzędzi  i  sprzętu,  których  używają,  w  celu  
wypełnienia  uprawnień  i  obowiązków  konstytucyjnych  i  prawnych.

2.  Członek  KSF  w  czasie  pokoju  może  użyć  siły,  w  tym  śmiercionośnej,  wyłącznie:
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3.  Flaga  Republiki  Kosowa,  godło  KSF  oraz  godło  odpowiedniej  jednostki  KSF  noszą  wszyscy  członkowie  Sił  
Bezpieczeństwa  Kosowa,

Kosowa.

Użycie  siły

6.  W  misjach  zagranicznych  użycie  siły  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  zaangażowania  zatwierdzonymi  przez  
Zgromadzenie  Kosowa,  przy  realizacji  powierzonej  misji  zgodnie  z  ustawodawstwem  wewnętrznym  i  międzynarodowym.

Artykuł  10

5.  Członek  KSF  pełniący  służbę  ochrony  fizycznej  może  użyć  siły  jedynie  na  polecenie  i  pod  bezpośrednim  nadzorem  
przełożonego,  z  wyjątkiem  napadu  lub  użycia  siły  nadzwyczajnej.

9.  Dzień  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  przypada  27  listopada.

3.  Użycie  siły,  w  tym  śmiercionośnej,  obejmuje  użycie  wszelkiej  broni,  systemów  uzbrojenia  i  środków  przymusowego  
zatrzymania  transportu  oraz  innych  środków  będących  w  użyciu  i  będących  w  dyspozycji  KSF.  Zasada  proporcjonalności  
użycia  siły  jest  konsekwentnie  stosowana  w  odniesieniu  do  siły  stosowanej  przez  KSF.

4.  Użycie  siły,  w  tym  śmiercionośnej,  jest  dozwolone,  jeżeli  niebezpieczeństwa  nie  można  uniknąć  innymi  środkami.  
Zastosowana  siła  musi  być  proporcjonalna  do  ryzyka  i  zgodna  z  systemem  prawnym  Republiki  Kosowa  lub  z  
prawodawstwem  międzynarodowym.
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Artykuł  12

4.  W  sytuacjach  nadzwyczajnych  i  szczególnych  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  upoważnione  do  korzystania  z  agencji  
państwowych  i  prywatnych  w  celu  wypełnienia  konstytucyjnych  i  prawnych  uprawnień  i  obowiązków.

Artykuł  14

1.3.  zatwierdzanie  rocznego  budżetu  i  dziesięcioletniego  planu  długoterminowego  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;

3.  W  przypadkach  ogłoszenia  stanu  wyjątkowego  uruchomienie  KSF  następuje  na  podstawie  zarządzenia  Prezydenta.

2.  Określenie  normalizacji  zgodnie  z  ust.  1  niniejszego  artykułu  następuje  w  drodze  specjalnego  aktu  subprawnego  
wydanego  przez  Ministra.

1.2.  nadzorowanie  i  badanie  wszystkich  kwestii  związanych  z  organizacją,  finansowaniem,  personelem,  
wyposażeniem  i  rozmieszczeniem  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  w  operacjach  za  granicą;

2.  Mobilizacja  w  czasie  pokoju  odbywa  się  na  rozkaz  Dowódcy  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  zgodnie  z  wymaganiami  
planistycznymi  i  operacyjnymi.

1.  Standaryzacja  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa  odbywa  się  w  trzech  obszarach:  administracyjnym,  operacyjnym  i  
materialnym.

1.  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa  jest  uprawnione  do:

1.1.  sprawować  demokratyczną  kontrolę  parlamentarną  nad  siłami  bezpieczeństwa  Kosowa;

1.  Mobilizacja  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  odbywa  się  w  czasie  pokoju  oraz  w  przypadku  ogłoszenia  stanu  wyjątkowego.

Artykuł  13
normalizacja

MONTAŻ

mobilizacja
Artykuł  11

2.  Wyznaczanie  i  wykorzystywanie  rezerw  stabilności  operacyjnej  odbywa  się  na  podstawie  odrębnego  rozporządzenia  
wydanego  przez  Ministra.

Artykuł  15

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  będą  dysponować  rezerwami  zapewniającymi  stabilność  operacyjną.

2.  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa,  Prezydent  Republiki  Kosowa,  Premier  Republiki  Kosowa  i  Minister  Obrony  Republiki  
Kosowa  tworzą  łańcuch  kontroli  cywilnej  i  nadzoru  demokratycznego  nad  KSF,  zgodnie  z  art.  określonych  w  Konstytucji,  
niniejszej  ustawie  i  innych  właściwych  ustawach.

Rezerwy  na  stabilność  operacyjną

Demokratyczna  cywilna  kontrola  i  nadzór

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  podlegają  demokratycznej  kontroli  cywilnej,  praworządności  i  zobowiązaniom  
międzynarodowym.
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2.2.  w  razie  potrzeby  wnioskować  o  obecność  ministra  i  dowódcy  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  na  ich  spotkaniach  
i  odpowiadać  na  pytania  Komisji.

2.3.  przegląd  projektu  budżetu  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  przed  przedłożeniem  go  do  zatwierdzenia  
Zgromadzeniu  Kosowa;

3.2.  dokonywanie  awansów,  mianowań,  zmian,  odwołań  i  dymisji  w  stopniu  generała  według  wspólnej  
rekomendacji  Komendanta  KSF  i  Ministra;

2.1.  w  razie  potrzeby  zażądać  sprawozdania  od  ministra  i  dowódcy  sił  bezpieczeństwa  Kosowa.  Ten  sam  raport  
jest  przesyłany  do  Prezydenta  i  Premiera;

3.  Zgodnie  z  Konstytucją  i  innymi  właściwymi  ustawami  Prezydent  jest  uprawniony  do:

2.  W  ramach  Zgromadzenia  funkcjonuje  jako  organ  nadzorczy  właściwa  sejmowa  komisja  do  spraw  obronności  i  
bezpieczeństwa,  do  której  kompetencji  należy:

3.1.  mianować,  awansować,  odwoływać  i  zwalniać  dowódcę  sił  bezpieczeństwa  Kosowa,  po  zaleceniu  premiera;

1.6.  zatwierdzanie  zasad  zaangażowania  w  wysyłanie  KSF  do  operacji  międzynarodowych.

2.  W  nagłych  przypadkach  Prezydent  ma  prawo  zarządzić  mobilizację  sił  bezpieczeństwa  Kosowa.

1.  Prezydent  jest  Naczelnym  Dowódcą  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa.

1.5.  zatwierdzanie  specjalnych  programów  finansowych  wspierających  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa,  zgodnie  z  
propozycją  rządu;

1.4.  zatwierdzanie  rozmieszczenia  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  w  operacjach  międzynarodowych;

prezydent
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Artykuł  16

4.  Zgodnie  z  ust.  3  pkt  3.1;  3,2;  i  3.3,  Prezydent  podejmuje  decyzję  w  ciągu  trzydziestu  (30)  dni  kalendarzowych  od  dnia  
złożenia  propozycji.

2.4.  w  razie  potrzeby  zażądać  raportu  na  temat  wszystkich  darowizn  KSF  otrzymanych  od  partnerów  bilateralnych.

3.3.  zatwierdziła  wygląd  herbu  KSF,  wygląd  emblematów  oddziałów,  stopni  i  umundurowania  KSF;

3.4.  dzielić  się  odznaczeniami,  medalami  i  odznaczeniami.
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1.4.  określenie  minimalnej  reprezentacji  wszystkich  społeczności  w  siłach  bezpieczeństwa  Kosowa,  
zgodnie  z  ostatnim  spisem  ludności.

1.3.  ustalanie  i  modyfikowanie  struktury  KSF,  zgodnie  z  przeglądem  strategicznym  sektora  
bezpieczeństwa,  w  porozumieniu  z  Prezesem  i  podlegającym  zatwierdzeniu  przez  Zgromadzenie;

Artykuł  19

1.2.  zgodnie  z  wnioskiem  Ministra  rekomendować  Prezydentowi  powołanie,  awansowanie,  
odwołanie  i  zwolnienie  ze  stanowiska  Komendanta  KSF;

1.4.  zatwierdzić  plan  rozmieszczenia  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  w  czasie  pokoju,  zgodnie  ze  
wspólną  propozycją  ministra  i  KOMFSK;
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1.1.  nadzorować  i  sprawować  kontrolę  nad  siłami  bezpieczeństwa  Kosowa;

1.3.  zatwierdzanie  Strategii  Obronnej  zgodnie  z  zaleceniami  Ministra  Obrony.

1.  Minister  jest  najwyższym  organem  kierownictwa  politycznego  Ministerstwa  oraz  sprawuje  demokratyczną  
kontrolę  i  nadzór  obywatelski  oraz  administrację  ogólną  nad  KSF.

2.  Kompetencje  Ministra  określa  właściwa  ustawa  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  oraz  inne  obowiązujące  
akty  prawne.

1.  Prezes  Rady  Ministrów  jest  uprawniony  do:

1.1.  zaproponowanie  specjalnych  programów  finansowych  wsparcia  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  
zgodnie  ze  wspólną  rekomendacją  Ministra  i  KOMFSK,

1.2.  inicjowanie  i  zatwierdzanie  Strategicznego  Przeglądu  Obronności  w  oparciu  o  zmianę  
środowiska  bezpieczeństwa  wewnętrznego  i  zewnętrznego  oraz  wspólne  rekomendacje  MON  i  
KOMFSK.

minister  obrony

główny
Artykuł  17

1.  Rząd  Republiki  Kosowa  jest  uprawniony  do:

Artykuł  20

rząd

2.  Podczas  przeglądu  spraw  związanych  z  bezpieczeństwem  Rada  Bezpieczeństwa  Kosowa  może  w  razie  
potrzeby  zwrócić  się  o  wsparcie  personelu  KSF.  Współpraca  między  Siłami  Bezpieczeństwa  a  Radą  
Bezpieczeństwa  odbywa  się  zgodnie  z  postanowieniami  odpowiedniej  ustawy  o  Radzie  Bezpieczeństwa.

Artykuł  18

Rada  Bezpieczeństwa

1.  Rada  Bezpieczeństwa  we  współpracy  z  Prezydentem  i  Rządem  przygotowuje  strategię  bezpieczeństwa  
Republiki  Kosowa.  Rada  pełni  rolę  doradczą  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  bezpieczeństwem.
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5.  Dowódca  KSF  sprawuje  pełne  dowództwo  nad  Siłami  Bezpieczeństwa  Kosowa  i  ich  komponentem  
rezerwowym  oraz  jest  odpowiedzialny  za:

4.  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  odpowiada  przed  ministrem  w  czasie  pokoju

5.8.  zapewnić  gotowość  operacyjną  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  i  zatwierdzić  wszystkie  plany  
operacyjne;

3.  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  składa  przed  Prezydentem  ślubowanie.

5.7.  pełnienie  funkcji  głównego  doradcy  prezydenta,  premiera  i  Rady  Bezpieczeństwa  Kosowa,  
której  jest  również  członkiem,  w  kwestiach  związanych  z  siłami  bezpieczeństwa  Kosowa;

2.  Minister  przedstawia  Prezesowi  Rady  Ministrów  kandydata  na  Komendanta  KSF  przez  Prezydenta.  
Kandydat  na  Dowódcę  KSF  musi  posiadać  stopień  generała  dywizji  co  najmniej  od  dwunastu  (12)  miesięcy

5.6.  wydawać  rozkazy  i  zatwierdzać  dokumenty  związane  z  organizacją  i  działaniem  Sił  
Bezpieczeństwa  Kosowa;

Mandat  Komendanta  KSF  rozpoczyna  się  z  dniem  wygaśnięcia  mandatu  dotychczasowego  Komendanta.
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1.  Dowódca  KSF  jest  najwyższą  rangą  i  służbą  władzą  wojskową.  Najwyższym  stopniem  Dowódcy  KSF  
może  być  stopień  generała  porucznika.

5.4.  zaproponowanie  ministrowi  struktury  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;

5.5.  w  zakresie  planowania,  przygotowania  i  zarządzania  funduszami  sił  bezpieczeństwa  Kosowa;

7.  Dowódcę  KSF  powołuje  się  na  pięcioletnią  kadencję,  bez  prawa  ponownego  powołania.

Dowódca  sił  bezpieczeństwa  Kosowa
Artykuł  21

5.3.  do  nadzorowania  i  czuwania  nad  wykonywaniem  wszelkich  zarządzeń  prawnych  zgodnie  z  
poleceniami  Ministra  i  Prezydenta;

6.  Komendant  KSF  jest  organem  mianowania,  awansowania  i  zwalniania  wszystkich  stopni,  zgodnie  z  
propozycjami  właściwych  zarządów,  z  wyjątkiem  stopnia  generała.

5.2.  o  składanie  sprawozdania  rocznego  odpowiedniej  komisji  parlamentarnej  oraz  o  osobiste  
odpowiadanie  na  pytania  komisji  na  żądanie;

5.11.  przygotować  plany  operacyjne  stanu  wyjątkowego  i  przesłać  je  do  zatwierdzenia  przez  
Prezydenta.

5.1.  za  kierowanie,  szkolenie,  nadzór  i  działalność  sił  bezpieczeństwa  Kosowa;

5.9.  zalecić  ministrowi  awansowanie  personelu  we  wszystkich  stopniach  generałów;

5.10.  reprezentowanie  Kosowa  w  sprawach  obronności  i  bezpieczeństwa  na  szczeblu  międzynarodowym;
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10.  Dowódca  KSF  wykonuje  także  inne  obowiązki  określone  obowiązującymi  przepisami.

9.  Odwołanie  Dowódcy  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  następuje  w  przypadkach  naruszenia  Konstytucji  lub  
poważnych  naruszeń  prawa  podczas  pełnienia  służby  oraz  wykonywania  czynów  i  zachowań  poważnie  
dyskredytujących  pozycję  i  wizerunek  Dowódcy  z  KSF.  Przepisy  dotyczące  wygaśnięcia  mandatu  i  
odwołania  ex  parte  mają  również  zastosowanie  do  stopni  generałów.

2.  KSF  składa  się  z  czynnego  personelu  zawodowego,  rezerwy,  podchorążych,  rekrutów  i  personelu  cywilnego.

8.4.  niepełnosprawność  zdrowotna;

1.  KSF  działa  na  całym  terytorium  Republiki  Kosowa  w  ramach  ujednoliconej  struktury  dowodzenia.
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8.3.  wypisać;

Organizacja  i  struktura  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

8.  Dowódca  KSF,  stosownie  do  potrzeb  i  wymagań  operacyjnych,  ma  uprawnienia  do  tworzenia  sił  do  
dyżuru.

9.  Składnik  rezerwowy  KSF  reguluje  odrębna  ustawa.

8.2.  rezygnacja;

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  podmiotem  prawnym.

Artykuł  23

7.  Wewnętrzny  tryb  funkcjonowania  KSF,  w  tym  schemat  organizacyjny  kadr  i  wyposażenia,  określa  
Komendant  KSF  zgodnie  z  niniejszą  ustawą.

8.1.  śmierć

8.  Mandat  dowódcy  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  może  wygasnąć  przed  upływem  terminu  pięciu  (5)  lat  w  
przypadku:

1.  KSF  działa  pod  zwierzchnictwem  i  nadzorem  Ministra  oraz  pod  dowództwem  i  kontrolą  KOMFSK.

6.  W  ramach  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  działa  Uniwersytecki  Ośrodek  Studiów  akredytowany  przez  
właściwe  organy  Republiki  Kosowa.

Status  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

5.  KSF  składa  się  ze  Sztabu  Generalnego,  Dowództw:  Dowództwa  Wojsk  Lądowych;  Dowództwo  Gwardii  
Narodowej;  Dowództwo  Logistyki  oraz  Dowództwo  Doktryny  i  Szkolenia.

Artykuł  22

3.  KSF  składa  się  z  części  czynnej  liczącej  nie  więcej  niż  pięć  tysięcy  (5000)  członków  oraz  części  
rezerwowej  liczącej  nie  więcej  niż  trzy  tysiące  (3000)  członków.

4.  Z  wyjątkiem  ust.  3  niniejszego  artykułu  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  mogą  dokonać  przeglądu  
struktury  i  liczby  swoich  komponentów  na  podstawie  strategicznego  przeglądu  obrony.
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Struktura  rangi
Artykuł  25

2.6.  OF5  pułkownik,

3.5.  Sierżant  sztabowy  OR6,

3.  W  stanie  wyjątkowym  Sztab  Generalny  pełni  funkcję  Kwatery  Głównej  Naczelnego  Wodza.

2.5.  OF4  podpułkownik,

3.4.  OR5  Sierżant,

2.  Sztab  Generalny  planuje,  koordynuje  i  koordynuje  działania  w  celu  przygotowania  sił  do  realizacji  misji  
konstytucyjno-prawnej.

2.4.  OF3  Major,

3.2.  OR3  Prywatna  pierwsza  klasa,

3.3.  OR4  Specjalista  ds.  Tetarozy,

1.  Sztab  Generalny  stanowi  najwyższą  wojskową  strukturę  organizacyjną  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa.

2.2.  OF1  porucznik,

2.3.  Kapitan  OF2,

3.1.  Żołnierz  OR2,

Kwatera  Główna  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa
Artykuł  24

2.1.  OF1*  Porucznik,

3.  Stopnie  żołnierzy  i  podoficerów  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  następujące:
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2.  Stopnie  oficerskie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  następujące:

2.9.  Generał  porucznik  OF8;

3.7.  OR8  Pierwszy  sierżant  lub  starszy  sierżant,

3.8.  OR9  Starszy  sierżant,  starszy  sierżant  dowódcy  lub  starszy  sierżant  KSF.

1.  Wszyscy  członkowie  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  posiadają  stopnie  i  są  podzieleni  na  oficerów,  
podoficerów  i  żołnierzy.

2.7.  generał  brygady  OF6,

2.8.  OF7  generał  dywizji  i

3.6.  OR7  Sierżant  pierwszej  klasy,
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Artykuł  27

2.  Noszenie  umundurowania  i  wygląd  osobisty  członków  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  określa  odrębny  regulamin  wydany  
przez  Ministra.

Przepisy  przejściowe

17

1.  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  proponuje  wygląd  munduru  KSF  do  zatwierdzenia  przez  Prezydenta.

Artykuł  29

1.3.  Artykuł  20  (poprawki  i  uzupełnienia  do  ustawy  nr  03/L-046  o  siłach  bezpieczeństwa  Kosowa)  ustawy  nr.  04/
L-115  o  zmianę  i  uzupełnienie  ustaw  związanych  z  zakończeniem  międzynarodowego  nadzoru  nad  
niepodległością  Kosowa  (Dziennik  Urzędowy /  nr  25 /  7  września  2012  r.).

mundury

Obecny  mandat  Komendanta  KSF  wygasa  po  pięciu  (5)  latach  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy.

1.2.  Prawo  nr.  03/L-108  w  sprawie  zmiany  ustawy  o  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa  nr.
03/L-046  z  dnia  15.06.2008  r.  (Dziennik  Urzędowy  nr  42/25  listopada  2008  r.);

Artykuł  26

Artykuł  28
Mandat  przejściowy  Komendanta  KSF

1.1.  Prawo  nr.  03/L-046  dla  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  (Dziennik  Urzędowy  nr  27 /  3  czerwca  2008  r.);

5.  Uzupełnienie  nowych  stopni  przewidzianych  w  ustępie  3  niniejszego  artykułu  nastąpi  zgodnie  z  funkcją  i  koncepcją  
podoficera  w  KSF

4.  Rekruci  w  KSF  są  klasyfikowani  jako  OR1  (rekruci)  do  okresu  zaprzysiężenia.

2.  Dotychczasowy  regulamin  obowiązuje  do  czasu  wydania  nowego  regulaminu,  o  ile  nie  jest  z  nim  sprzeczny.

1.  Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  uchyla  się:

1.  Regulamin  przewidziany  niniejszą  ustawą  wydaje  się  nie  później  niż  po  roku  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy.

WYCOFANIE

Wydanie  regulaminów

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

Artykuł  30
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Wejście  w  życie

Prawo  nr.  06/L-123  
14  grudnia  2018  r

18

Artykuł  31

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

Ogłoszony  dekretem  nr.  DL-067-2018,  z  dnia  28.12.2018  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  Hashima  Thaçi
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