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1.MINISTRIA E  MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR  

Nr Emertimi I Licencave Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve 

dhe 

kapitujve 

sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

1. Leje për kushtet e 

mbajtjes, mënyrën e 

shenjëzimit dhe 

evidentimit të shtazëve 

të mbrojtura në 

internim. 

 

MMPH/DMM Ligji Nr. 03/L-233 për 

mbrojtjen e natyrës, Neni 

104, paragrafi 4. 

U.A. Nr.01/2012 i dates 

28.02.2012   

Afati kohor nuk  është i 

përcaktuar me këtë U.A. 

  

2. Leje për vlerësimin e 

pranueshmerisë së 

planit, programit ose 

ndërhyrjeve në rrjetin 

ekologjik    

 

MMPH/DMM Ligji Nr. 03/L-233 për 

mbrojtjen e natyrës ,Neni 

34 paragrafi 5, 

U.A. Nr. 19/2013  

Si është e përcaktuar në 

U.A. Nr. 19/2013, Neni 

30, në aplikim dhe 

vendimmarrje është 

katër muaj 

  

3. Leje për import-

eksport për qarkullimin 

ndërkufitar dhe tregtinë 

me llojet e egra te 

mbrojtura në pajtim me 

Konventën CITES 

MMPH/DMM Ligji Nr. 03/L-233 për 

Mbrojtjen e Natyrës, Neni 

101, paragrafi 4. 

U.A. Nr.26/2012 

10 Dhjetor 2012 

Afati kohor nuk  është i 

përcaktuar me këtë U.A. 

  

4. Leje për futjen rifutjen 

ose kultivimin e llojeve 

të egra. 

 

MMPH/DMM Ligji Nr.03/L-233 për 

Mbrojtjen e Natyres. Neni 

91. Paragrafi  7. 

U.A. Nr. 14/2013  

Afati kohor nuk  është i 

përcaktuar me këtë U.A. 

  

5. Leja për grumbullimin 

e bimëve të egra të 

mbrojtura 

MMPH/DMM Ligji Nr.03/L-233 për 

Mbrojtjen e Natyres, Neni 

94, U.A. Nr.08/2011/13 

Korrik 2011  

Afati kohor nuk  është i 

përcaktuar me këtë U.A. 

  

6. Leja për prodhim, 

import dhe eksport të 

qeseve të plastikës pa 

aditiv për 

biodegradimin e tyre  

 

MMPH 

(Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit 

Hapsinor) 

Vendimi 

 Nr. Prot. 2348-2/13 datë 

09.07.13, neni 1 dhe 3   

Leja leshohet brenda  60 

ditë nga dita e aplikimit.  

3923 2100 

3923 2100 

90 

3923 29 

3923 29 10 

3923 29 10 

90 

3923 29 90 

3923 29 90 

90 

 

7. Licenca  per 

menaxhimin e 

Mbeturinave  

Ministria e 

mjedisit dhe 

Planifikimit 

Hapesinorë 

-Ligji per mbeturina,  Nr 

04/L-060, neni 55 

-Udhzimi Administrativ 

per licencimin e 

administrimit te 

mbeturinave nr. 09/2009, 

neni 30 ( eshte ne 

amandamentim) 

Licenca per menaxhimin 

e Mbeturinave leshohet 

brenda 60 –diteve nga 

dita e aplikimit   

- Sipas 

katallogut 

evropian te 

Mbeturinave  

- TARIK  - 

per 

mbeturina 

percaktohet 

zakonisht  

nga dogana  

Katallogu Evropia i 

Mbeturinave nuk i ka kodet 

te harmonizuara me nr. 

TARIK.  

8. Leja per vendosjen e 

produkteve biocide në 

treg - e  importin e 

produkteve biocide. 

 

Ministria e 

mjedisit dhe 

Planifikimit 

Hapesinorë 

-Ligji per produktet 

biocide,  Nr 03/L-119, 

neni 26 

Leja leshohet brenda  60 

– diteve nga dita e 

aplikimit   

Zakonisht,  

janë me nr.  

3808911000 

3808942000 

Leje me procedure të 

shkurter -Regjistrimi  
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2. AGJENCIONI I USHQIMIT DHE  I  VETERINARISE  

 

Nr Emertimi I 

Licencave 

Institucioni Baza ligjore Afatet kohore 

per aplikim dhe 

vendimmarrje/ap

rovim 

Numrat e 

produkteve 

dhe kapitujve 

sipas TARIK-

ut 

Shenime 

1 LEJA E 

IMPORTIT 

 

AGJENCIONI I 

USHQIMIT DHE I 

VETERINARISE 

Rregullorja 17/2012 1-5 ditë pune Kapitulli   01  

2 LEJA E 

IMPORTIT 

 

AGJENCIONI I 

USHQIMIT DHE I 

VETERINARISE 

Udhëzimi 

administrative 

UAMA 18/2005 

1-5 ditë pune Kapituj  

02dhe03  

Kapitulli  04 

vetëm 

nënkapitujt 

0407/0408/040

9/0410 

 

9. Leja për import, 

eksport dhe transit  të 

mbeturinave 

 

Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit 

Hapësinor 

neni 56 I Ligjit për  

mbeturina nr. 04/L-060 

dhe I Udhëzimit 

Administrativ  nr. 

20/2012, për import  neni 

13,  për  eksport   neni 14 

dhe  për transit  neni 15, 

të mbeturinave  

Leja për import, eksport 

dhe transit të 

mbeturinave lëshohet 

për 1 vit, brenda 60 

ditëve nga dita e 

aplikimit  

- Sipas 

katallogut 

evropian te 

Mbeturinave  

- TARIK  - 

per 

mbeturina 

percaktohet 

zakonisht  

nga dogana  

Katallogu Evropia i 

Mbeturinave nuk i ka kodet 

te harmonizuara me nr. 

TARIK.  

10.  Licencimi i hartuesve 

të raporteve të VNM-së 

 

MMPH Ligji Për Vlerësimin e 

Ndikimit në Mjedis 

Nr.03/L-214 neni 16. 

U.A. Nr.07/2011 Për 

Licencim të Hartuesve të 

Raporteve për Vlerësimin 

e Ndikimit në Mjedis 

Në bazë të konkursit të 

shpallur konkurojn, 

kurse afati I dhënies së 

licencës është gjithësejt 

55 ditë. 

  

11. Pëlqime Mjedisore   

Vlerësimi i Ndikimit 

në Mjedi 

 

MMPH Ligji për Vlerësimin e 

Ndikimit në Mjedis 

Nr.03/L-214 dt.29 tetor 

2010 

80 dite   

12  Pëlqimi Strategjikë 

Mjedisor          

Vlerësimi Strategjikë 

Mjedisor 

MMPH Ligji për Vlerësimi 

Strategjikë Mjedisor   

Nr.2010/03-L-230             

75 dite   

14. Leja Mjedisore MMPH Ligji për Mbrojtjen e 

Mjedisit, Nr. 03/L-025, 

Neni 31  

70 dite   

15. Leja Mjedisore e 

Integruar (LMI) 

 

MMPH Ligj për Parandalimin dhe 

Kontrollin e Integruar të 

Ndotjes, Nr. 03/L-043. 

Nuk parashifet afat per 

shkak te kompleksitetit 

te procesit. Leja leshohet 

kur MMPH vlereson 

gjendjen e teknike te 

impianitit dhe 

dokumentacionin e 

pranuar. Pas kesaj faze 

pergatitet (leshohet) 

LMI. 
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 3 LICENCA PER 

PRODUKTE 

MEDICINAL 

VETERINARE 

(PMV) 

AGJENCIONI I 

USHQIMIT DHE I 

VETERINARISE 

Rregullorja 17/2012 1-5 ditë pune Kapitulli 30 Këto vlejnë vetëm për 

produkte medicinal 

veterinare(PMV) 

 

 

 

3. AGJENCIONI KOSOVAR PER PRODUKTE MEDICINALE  

Nr Emertimi I 

Licencave 

Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve dhe 

kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

1. Licenca për import të 

produkteve 

medicinale 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188, 

UA 17/2013 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

2. Licencë për import të 

substances aktive 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

3. Autorizim për import 

të shtesave ushqyese 

( suplementeve 

dietale ) 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

4. Autorizim për import 

të terapisë 

individuale. 

AKPM UA 20/2013  

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

5. Licencë për import të 

mostrave për 

Autorizim Marketing. 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

6.  

Licenca për import të 

Donacionit nga 

Ministria e 

Shëndetësisë. 

AKPM UA 17/2013 Me prioritet   

7. Licencë për eksport 

të produkteve 

medicinale  

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

 

8. 

Autorizim për import 

të barnave narkotike 

AKPM 02/L-128 Ligji për 

barna nakotike, 

substance psikotrope 

dhe prekursorë 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

 

9. 

Autorizim për import 

të substancave 

psikotrope 

AKPM 02/L-128 Ligji për 

barna nakotike, 

substance psikotrope 

dhe prekursorë 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 
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brenda 5 ditesh. 

10. 

 

Autorizim për import 

të prekursorëve 

AKPM 02/L-128 Ligji për 

barna nakotike, 

substance psikotrope 

dhe prekursorë 

Nuk është e përcaktuar 

me legjislacion, por 

zakonisht aplikacionet e 

rregullta procesohen 

brenda 5 ditesh. 

  

 

 

4. AGJENCIONI KOSOVAR PER PRODUKTE MEDICINALE ( Licencat per pajisjet medicinale) 

 
Nr Emertimi I 

Licencave 

Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve 

dhe kapitujve 

sipas TARIK-

ut 

Shenime 

1. Autorizimi për 

import të paisjeve 

medicinale -josterile 

 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar me 

legjislacion, por zakonisht 

aplikacionet e rregullta 

procesohen brenda 5 

ditesh. 

  

2.  

Autorizimi për 

import të paisjeve 

medicinale -sterile 

 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar me 

legjislacion, por zakonisht 

aplikacionet e rregullta 

procesohen brenda 5 

ditesh. 

  

3.  

Autorizimi për 

import të 

Reagjentëve 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar me 

legjislacion, por zakonisht 

aplikacionet e rregullta 

procesohen brenda 5 

ditesh. 

  

4.  

Autorizimi për 

import të paisjeve 

medicinale te 

servisuara 

 

AKPM 

Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

 

Nuk është e përcaktuar me 

legjislacion, por zakonisht 

aplikacionet e rregullta 

procesohen brenda 5 

ditesh. 

  

5. Autorizim për 

eksport të paisjeve 

medicinale 

 

AKPM Ligji për produkte dhe 

paisje mediinale  L03-

188 

Nuk është e përcaktuar me 

legjislacion, por zakonisht 

aplikacionet e rregullta 

procesohen brenda 5 

ditesh. 

  

6.  

Autorizim për import 

të donacioneve nga 

Ministria e 

Shëndetësisë. 

AKPM UA 17/2013 Me prioritet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogana-ks.org/


Drejtoria e Doganës, Veternik 1 Zona Industriale, 10.000 Prishtinë, Kosovë. 
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836 

www.dogana-ks.org 

 

 

5. MINISTRIA E SHENDETESISE  

Nr Emertimi I Licencave Institucioni 

      

Baza ligjore 

       

       

Afatet kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarrje/apro

vim 

Numrat e produkteve 

dhe kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

1. Licencë  e 

Institucionit 

Shëndetësor. 

 

 

Spital i 

përgjithshem 

, Spital 

special, 

Poliklinika 

specialistike, 

Ambulanca 

Specialistik, 

Ambulanca 

stomatologji

ke, 

Qendra e 

rehabilitimit 

fizikal dhe 

klimatik, 

 

Ligji i 

Shëndetësisë, 

UA/06-2011, 

UA/08-2007, 

UA/04-2012, 

UA/06-2013, 

60 ditë. 

 

  

Veretje :   bashkangjitur me kete dokument eshte edhe lista e barnave esenciale 

 

 

6. MINISTRIA E TREGTISE DHE INDUSTRISE 

Nr Emertimi I Licencave Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve dhe 

kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

1.  

LICENCË 

INDIVIDUALE  

MTI. Ligji nr. 04/l-198  

për tregtinë e 

mallrave strategjike.  

 

UA.Nr.14/2013.Per 

Rexhistrimin, 

Licencimin dhe 

zbatimin e 

procedurave 

administrative. 

Aplikacioni merret per procedim jo 

me vone se ne diten e pare te punes 

pas dates se dorezimit .Aplikacioni 

nuk pranohet nese mallrat nuk jane 

mallra strategjike,Apo aplokacioni 

nuk eshte I kompletuar.Nese 

aplikacioni nuk merret ne 

procedim Departamenti e njofton 

aplikuesin brenda 5 diteve te punes 

lidhur me vendimin. 

Komisioni vendose per aprovimin 

e licences ne afat prej 20 diteve te 

punes,nga dita e marrjes se 

kerkeses.Ose 40 diteve te punes 

kur nevojitet verifikim plotesues 

per ta aprovuar licencen. 

Ministria do te leshon licencen e 

aprovuar nga komisioni pas 5 dite 

pune.Ne raste refuzimi nga 

komisioni ,aplikuesi k ate drejte te 

kerkoj rishqyrtim administrative 

Brenda 30 ditesh nga pranimi I 

refuzimit. 

Komisioni e rishqyrton Brenda 20 

diteve krekesen, ne raste refuzimi 

pala munde te inicoj konflikt 

Rexhimit te 

licences I 

nenshtrohen te 

gjitha mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave me 

perdorim te 

dyfishte te 

miratuar nga 

qeveria me 

vendimin 

nr.03/153 te dates 

25.10.2013. 

Si dhe mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave 

ushtarake  te 

miratuar nga 

Qeveria me 

vendimin 

xxxxxx. 

(Kete jave do 

procedohet ne 

Qeveri per tu 

aprovuar. ) 

autorizimi i një 

eksportuesi të 

caktuar, 

importuesi, ri-

eksportuesi, ri-

transferuesi, 

personi që kryen 

transitin, trans-

ngarkimin ose 

shërbime të 

ndërlidhura, që të 

kryej aktivitetet e 

përmendura me 

këtë ligj, përkitazi 

me një përdorues 

të fundit, një 

pranues të 

dërgesës ose një 

shitës në shtetin e 

huaj dhe për një 

ose më shumë 

mallra strategjike 
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administrative prane gjykates 

kompetente.Procedura per shqyrti 

UA.Nr.14/2013.Per Rexhistrimin, 

Licencimin dhe zbatimin e 

procedurave administrative.m 

administrative rregullohet me  

 

2. 

 

LICENCE GLOBALE 

MTI Ligji nr. 04/l-198  

për tregtinë e 

mallrave strategjike. 

 

UA.Nr.14/2013.Per 

Rexhistrimin, 

Licencimin dhe 

zbatimin e 

procedurave 

administrative 

Aplikacioni merret per procedim jo 

me vone se ne diten e pare te punes 

pas dates se dorezimit .Aplikacioni 

nuk pranohet nese mallrat nuk jane 

mallra strategjike,Apo aplokacioni 

nuk eshte I kompletuar.Nese 

aplikacioni nuk merret ne 

procedim Departamenti e njofton 

aplikuesin brenda 5 diteve te punes 

lidhur me vendimin. 

Komisioni vendose per aprovimin 

e licences ne afat prej 20 diteve te 

punes,nga dita e marrjes se 

kerkeses.Ose 40 diteve te punes 

kur nevojitet verifikim plotesues 

per ta aprovuar licencen. 

Ministria do te leshon licencen e 

aprovuar nga komisioni pas 5 dite 

pune.Ne raste refuzimi nga 

komisioni ,aplikuesi k ate drejte te 

kerkoj rishqyrtim administrative 

Brenda 30 ditesh nga pranimi I 

refuzimit. 

Komisioni e rishqyrton Brenda 20 

diteve krekesen, ne raste refuzimi 

pala munde te inicoj konflikt 

administrative prane gjykates 

kompetente.Procedura per shqyrti 

UA.Nr.14/2013.Per Rexhistrimin, 

Licencimin dhe zbatimin e 

procedurave administrative 

Rexhimit te 

licences I 

nenshtrohen te 

gjitha mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave me 

perdorim te 

dyfishte te 

miratuar nga 

qeveria me 

vendimin 

nr.03/153 te dates 

25.10.2013. 

Si dhe mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave 

ushtarake  te 

miratuar nga 

Qeveria me 

vendimin 

xxxxxx. 

(Kete jave do 

procedohet ne 

Qeveri per tu 

aprovuar. ) 

autorizimi i dhënë 

eksportuesit të 

caktuar për një 

lloj ose kategori të 

mallrave 

strategjike, i cili 

mund të vlejë për 

eksportim te një 

ose më shumë 

përdorues të 

fundit të 

përcaktuar 

dhe/ose te një ose 

më shumë shtete 

të huaja.  

 

3.  

LICENCE E 

PERGJITHSHME 

 

MTI 

 

  

ligji nr. 04/l-198  

për tregtinë e 

mallrave strategjike 

 

UA.Nr.14/2013.Per 

Rexhistrimin, 

Licencimin dhe 

zbatimin e 

procedurave 

administrative 

 

Aplikacioni merret per procedim jo 

me vone se ne diten e pare te punes 

pas dates se dorezimit .Aplikacioni 

nuk pranohet nese mallrat nuk jane 

mallra strategjike,Apo aplokacioni 

nuk eshte I kompletuar.Nese 

aplikacioni nuk merret ne 

procedim Departamenti e njofton 

aplikuesin brenda 5 diteve te punes 

lidhur me vendimin. 

Komisioni vendose per aprovimin 

e licences ne afat prej 20 diteve te 

punes,nga dita e marrjes se 

kerkeses.Ose 40 diteve te punes 

kur nevojitet verifikim plotesues 

per ta aprovuar licencen. 

Ministria do te leshon licencen e 

aprovuar nga komisioni pas 5 dite 

pune.Ne raste refuzimi nga 

komisioni ,aplikuesi k ate drejte te 

kerkoj rishqyrtim administrative 

Brenda 30 ditesh nga pranimi I 

refuzimit. 

Komisioni e rishqyrton Brenda 20 

diteve krekesen, ne raste refuzimi 

pala munde te inicoj konflikt 

administrative prane gjykates 

kompetente.Procedura per shqyrti 

 

Rexhimit te 

licences I 

nenshtrohen te 

gjitha mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave me 

perdorim te 

dyfishte te 

miratuar nga 

qeveria me 

vendimin 

nr.03/153 te dates 

25.10.2013. 

Si dhe mallrat e 

listuara ne listen 

e mallrave 

ushtarake  te 

miratuar nga 

Qeveria me 

vendimin 

xxxxxx. 

(Kete jave do 

procedohet ne 

Qeveri per tu 

aprovuar. ) 

 

 

autorizimi për 

importim, 

eksportim, transit 

ose trans-ngarkim 

të mallrave 

strategjike të 

përcaktuara ose të 

shërbimeve të 

ndërlidhura e të 

përcaktuara nën 

kushtet dhe në 

shtetet e 

destinacionit të 

specifikuara në 

licencën e 

përgjithshme. 
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UA.Nr.14/2013.Per Rexhistrimin, 

Licencimin dhe zbatimin e 

procedurave administrative 

 

 

7.MINISTRIA E TREGTISE DHE INDUSTRISE (Departamenti per rregullimin e tregut te naftes) 

 
Nr Emertimi I 

Licencave 

Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve 

dhe kapitujve 

sipas TARIK-

ut 

Shenime 

1  

Licence per import te 

dizelit dhe benzines 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

Jo me shume se 45 dite per 

leshim te licences apo jo me 

shume se 30 dite per refuzim te 

kerkeses per licence. Me rastin e 

aplikimit kerkohet qe 

dokumentacioni te jete I 

kompletuar ne teresi.  

 

Per nxjerrjen e dokumenteve te 

kerkuara per aplikim per licence 

(qe leshohen nga institucione 

tjera jashta dhe brenda MTI-se 

mund te kerkohet mbi nje muaj 

kohe e ne raste te veçanta edhe 

me shume. 

 

Fleteaplikacionet me dokumentet 

e nevojshme per licencim mund 

ti gjeni ne uebfaqen e MTI-se: 

 

www.mti-ks.org 

 

27101943, 

27101245, 

27101949 

Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

dizelit dhe 

benzines OSE 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

shitje me pakice 

te dizelit dhe 

benzines. 

2 Licence per deponim 

te dizelit dhe 

benzines 

 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

 

--|| -- 

27101943, 

27101245, 

27101949 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

3  

Licence per shitje me 

shumice te dizelit 

dhe benzines 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101943, 

27101245, 

27101949 

Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

dizelit dhe 

benzines OSE 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

shitje me pakice 

te dizelit dhe 

benzines 

4 Licence per shitje me 

pakice te dizelit dhe 

MTI, 

Departamenti 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

 

--|| -- 

27101943, 

27101245, 

Kerkohet 

verifikimi I 
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benzines 

 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

27101949 kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

5  

Licence per import te 

Gazit te Lengezuar te 

Naftes (GLN) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

UA 2006/08 

 

--|| -- 

271112, 

271113, 

271114, 

271119, 

Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

Gazit te 

Lengezuar te 

Naftes (GLN) 

OSE per 

subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

shitje me pakice 

te Gazit te 

Lengezuar te 

Naftes (GLN) 

6 Licence per deponim 

te Gazit te Lengezuar 

te Naftes (GLN) 

 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

UA 2006/08 

 

--|| -- 

271112, 

271113, 

271114, 

271119, 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

7  

Licence per shitje me 

shumice te Gazit te 

Lengezuar te Naftes 

(GLN) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

UA 2006/08 

 

--|| -- 

271112, 

271113, 

271114, 

271119, 

Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

Gazit te 

Lengezuar te 

Naftes (GLN) 

OSE per 

subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

shitje me pakice 

te Gazit te 

Lengezuar te 

Naftes (GLN) 

8 

 

Licence per shitje me 

pakice te Gazit te 

Lengezuar te Naftes 

(GLN) 

 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

UA 2006/08 

 

--|| -- 

271112, 

271113, 

271114, 

271119, 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 
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licence. 

9 

 

Licence per import te 

vajrave te renda 

(vajrat per ngrohje, 

bitumen) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101962, 

27101964, 

27132000, 

 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

10 Licence per shitje me 

shumice te vajrave te 

renda (vajrat per 

ngrohje, bitumen) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101962, 

27101964, 

27132000, 

 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

11 Licence per import te 

vajrave sipas 

produktit te caktuar 

(motorrike, 

lubrifikante, 

hidraulike, përcjellje 

të nxehtësisë, 

kundërndryshkjes, 

izolim elektrik, 

punim të metaleve, 

etj) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101981, 

27101983, 

27101985, 

27101987, 

27101991, 

27101993, 

27101999 

(perveç vajrave 

bazike) 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

12 Licence per shitje me 

shumice te vajrave 

sipas produktit te 

caktuar (motorrike, 

lubrifikante, 

hidraulike, përcjellje 

të nxehtësisë, 

kundërndryshkjes, 

izolim elektrik, 

punim të metaleve, 

etj) 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101981, 

27101983, 

27101985, 

27101987, 

27101991, 

27101993, 

27101999 

(perveç vajrave 

bazike) 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

13 Licence per import te 

petrolkoksit 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27131100, 

27131200 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

14 Licence per transport 

te produkteve te 

naftes (tani leshohet 

nga Ministria e 

Infrastruktures) 

Ministria e 

Infrastruktures 

  

--|| -- 

  

15 Licence per import te MTI, Ligji nr.  27101921 Leshohet vetem 

http://www.dogana-ks.org/


Drejtoria e Doganës, Veternik 1 Zona Industriale, 10.000 Prishtinë, Kosovë. 
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836 

www.dogana-ks.org 

 

 

kerozines Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

--|| -- per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

kerozines. 

16 Licence per deponim 

te kerozines 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101921 Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

17 Licence per shitje me 

shumice te kerozines 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101921 Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

kerozines. 

18 Licence per import te 

Gazoilit per ngrohje 

industriale 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27101947 Leshohet vetem 

per subjektet qe 

kane se paku nje 

licence per 

deponim te 

gazoilit (dizelit). 

19 Licence per import te 

naftes dhe 

produkteve te naftes 

si lende e pare per 

prodhimin e 

produkteve finale te 

naftes 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

 

--|| -- 

27 Leshohet vetem 

per subjektet qe 

e kane 

teknologjine per 

prodhimin e 

produkteve 

finale dhe 

autorizimin 

doganor per 

prodhim nen 

mbikqyrje 

doganore. 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

Njekohesisht 

kerkohet edhe 

licenca per 

deponim te 

lendes se pare 

dhe produkteve 

finale si dhe 
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licenca per 

shitje me 

shumice te 

produkteve 

perkatese qe I 

prodhon. 

20 Licence per import, 

shitje me shumice, 

shitje me pakice te 

bomobolave te gazit 

per amviseri 

MTI, 

Departamenti 

per 

rregullimin e 

tregut te naftes 

Ligji nr. 

2004/5 dhe nr. 

03/L-138. 

UA 01/2010 

UA 07/2010 

UA 09/2010 

UA 16/2010 

UA 2007/18 

UA 2006/08 

 

--|| -- 

271112, 

271113, 

271114, 

271119, 

Kerkohet 

verifikimi I 

kushteve 

teknike nga 

komisioni i 

autorizuar nga 

MTI pasi qe 

subjekti te 

aplikoje per 

licence. 

 
 

8. MINISTRIA E INFRASTRUKTURES  

 

Nr 
Emërtimi i 

Licencave 
Institucioni Baza ligjore 

Afatet kohore për aplikim dhe 

vendimmarrje / aprovim 

Numrat e 

produkteve dhe 

kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shënime 

1.  
Certifikata 

homologimit 

Ministria e 

Infrastrukturë

s 

QAK 

“Eurolab” 

Neni 332, Ligji 

Nr. 02/L-70 Për 

siguri në 

komunikacionin 

rrugorë 

një deri në tri orë prej aplikimit  

Certifikata e 

homologimit është 

dëshmi për 

përmbushjen e 

kritereve teknike 

për automjetin i 

cili importohet  

 

 

9. MINISTRIA E BUJQESISE  

N

r 

Emertimi I 

Licencave 

Institucioni Baza ligjore Afatet 

kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarr

je/aprovim 

Numrat e 

produkteve dhe 

kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

 

(Afati i licencës) 

1  

Licencë për Import 

të materialit 

fidanorë të pemëve , 

perimeve dhe 

bimeve dekorative 

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligjin  për 

Materialin 

Fidanor 

Nr.2004/13 

 

UA.Nr.04/2011 
Për regjistrimin e 

importuesëve, 

tregtuesëve dhe 

eksportuesëve të 

materialit fidanor  

të pemëve, 

perimeve dhe 

bimëve 

dekorative. 

 

 

8 ditë 

  

Një ( 1 ) vjeçare 
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2  

Licencë per 

Importues te fares 

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligji Nr 2003/5  

- Për Farëra 

 

U.A Nr 04/2003 
– Për tregtimin 

me farëra të 

8 ditë  Tri  ( 3 ) vjeçare 

3  

Leje të veçantë për 

importim të PMB     

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligjin Nr. 03/L-

042   I 

PRODUKTEV

E PËR 

MBROJTJEN 

E BIMËVE 

  

U.A  Nr. 

09/2009  

Autorizimi për 

Certifikim të 

Produkteve për 

Mbrojtjen  e  

Bimëve. 

 

8 ditë   

 

30 ditë 

 

 

4 Leje të importit të 

PMB-ve 

 

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligjin Nr. 03/L-

042   I 

PRODUKTEV

E PËR 

MBROJTJEN 

E BIMËVE 

 

U.A  Nr. 

09/2009  

Autorizimi për 

Certifikim të 

Produkteve për 

8 ditë   

 

 

Dy ( 2 ) vjeçare 
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Mbrojtjen  e  

Bimëve. 

 

5 Licencë për 

importim të  

plehrave artificial    

 

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligji Nr. 

2003/10  LIGJI 

PËR 

PLEHRAT 

ARTIFICIALE 

 

U.A Nr. 04/2009 

Për caktimin e 

taksës për 

licencimin e 

subjekteve që 

merren  me 

import dhe 

tregtim të 

plehrave 

artificial 

8 ditë  Tri ( 3 ) vjeçare 

6  

Licencë për import 

të verës 

Ministria e 

Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

(MBPZHR) 

Departamenti i 

Politikave 

Bujqësore dhe 

Tregtisë 

(DPBT) 

Ligji për 

Verërat 

Nr.02/L-8. 

 

U.A.11/2009  - 

Për caktimin e 

kritereve për 

importin, 

eksportin dhe 

tregtinë e 

brendshme të 

verës dhe 

prodhimeve tjera 

nga rrushi dhe 

vera. 

8 ditë  3 (tri) vjeçare 

  

 

     

 

10. Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi  dhe Siguria Bërthamore  
 

Nr Emertimi I Licencave Institucioni Baza ligjore Afatet kohore per 

aplikim dhe 

vendimmarrje/aprovim 

Numrat e 

produkteve dhe 

kapitujve sipas 

TARIK-ut 

Shenime 

1  

Licencë për  të ushtruar 

veprimtari  me burimet 

radioaktive   

 

Agjencia e 

Kosovës për 

Mbrojtje nga 

Rrezatimi  dhe 

Siguria Bërthamore  

(AKMRrSB) 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika  1.4 

Udhëzimi  administrativ 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 

  

2  

Licencë për  të ushtruar 

veprimtari   me paisje që 

gjenerojn  rrezeve  x   

 

 

AKMRrSB 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika 1.4 

Udhëzimi  administrativ 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 
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3  

Licencë  për import të 

burimeve radioaktive 

 

 

AKMRrSB 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika  1.4 

Udhëzimi  administrativ  

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 

  

4  

Licencë  për eksport  të 

burimeve radioaktive 

 

 

AKMRrSB 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika 1.4 

Udhëzimi  administrativ 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 

  

5  

Licencë  për furnizim me 

burime  radioaktive 

 

 

AKMRrSB 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika 1.4 

Udhëzimi  administartiv 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 

  

6  

Licencë  për transport  të 

burimeve radioaktive 

 

 

 

AKMRrSB 

Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika 1.4 

Udhëzimi administartiv 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 

  

 Licencë për import të 

paisjeve që gjenerojn 

rrezatim 

 

AKMRrSB Ligji Nr.           

04/L – 067 

Neni 5 

Pika 1.4 

Udhëzimi  administartiv 

për licencim dhe 

inspektim është në 

procesë të hartimit 
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