
AKTEVE NORMATIVE TË AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE 
 

Aktet normative 

I. Ligji për Akademinë e 
Kosovës për Siguri Publike 
dhe aktet nënligjore që 
dalin nga ky ligj 

Ligji nr. 04/L-053 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike 

SHFUQIZON:  

 Urdhëresë administrative nr. 2008/3 për zbatimin e rregullores së 
UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi degën e ekzekutivit të institucioneve 
të përkohshme për vetëqeverisje në Kosovë 

 Rregullore nr. 2008/17 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut 
nr. 2005/54 mbi kornizën dhe parimet udhëzuese të shërbimit 
policor të Kosovës 

1. Rregullore nr. 03/2012 për ofrimin e trajnimeve dhe shërbimeve për 
personat privat fizik dhe juridik (miratuar nga MPB) 

2. Rregullore nr. 38/2012 për planifikimin e trajnimeve dhe koordinimin 
e donacioneve për trajnimet e institucioneve te sigurisë publike të 
cilat organizohen dhe mbahen në AKSP (miratuar nga Qeveria) 

3. Rregullore nr. 39/2012 për kodin e etikës në Akademinë e Kosovës për 
Siguri Publike (miratuar nga Qeveria) 

4. Rregullore nr. 06/2013 për bordin e Akademisë së Kosovës për Siguri 
Publike (miratuar nga Qeveria) 

SHFUQIZON:  

 Rregullore nr. 2008/18 për themelimin e bordit kosovar mbi 
standardet e sigurisë publike dhe arsimin 

5. Rregullore (QRK) - nr. 25/2013 për pagesat e personelit trajnues dhe 
mësimdhënës si dhe ekspertëve të fushave funksionale(miratuar nga 
Qeveria) 

6. Rregullore (QRK) - nr. 26/2013 për arsimin e lartë në Akademinë e 
Kosovës për Siguri Publike (miratuar nga Qeveria) 

7. Rregullore (QRK) nr. 05/2014 për organizimin e brendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës të Akademisë së Kosovës për 
Siguri Publike(miratuar nga Qeveria) 

SHFUQIZON:  

 Udhëzim Administrativ nr. 29-2010-MPB për organizimin dhe 
strukturimin e brendshëm të Qendrës së Kosovës për Siguri 
Publike, Edukim dhe Zhvillim(miratuar nga MPB) 

 Udhëzim Administrativ nr. 26-2011-MPB për ndryshimin dhe 
plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 29-2010-MPB për 
organizimin dhe strukturimin e brendshëm të Qendrës së 
Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim(miratuar nga 
MPB) 



 
 

II.  Aktet normative të 
miratuara nga Këshilli i 
Fakultetit 

1. Rregullore (AKSP) - nr. 01/2014-KF e punës së Këshillit të përkohshëm 
të Fakultetit të Sigurisë Publike 

2. Rregullore (AKSP)   nr. 02/2014-KF për kriteret dhe procedurat për 
pranimin dhe regjistrimin e studentëve 

3. Rregullore (AKSP) - nr. 03/2014-KF për zgjedhjen, emërimin dhe 
shkarkimin e dekanit, prodekanit dhe të udhëheqësve të njësive të 
fakultetit 

4. Rregullore (AKSP) - nr. 04/2014-KF për organizimin e provimeve dhe 
vlerësimin e studentëve 

5. Rregullore (AKSP) – nr. 05/2014-KF për hartimin dhe mbrojtjen e 
punimit të temës së diplomës 

6. Rregullore (AKSP) - nr. 01/2016-KF për zgjedhjet e studentëve në 
Fakultetin e Sigurisë Publike 

7. Rregullore (AKSP) - nr. 02/2016-KF mbi punën e Këshillit të 
studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike 

8. Rregullore (AKSP) - nr. 03/2016-KF për ndryshimin dhe plotësimin e 
rregullores (AKSP) - nr. 01/2014-KF e punës së Këshillit të përkohshëm 
të Fakultetit të Sigurisë Publike 

III. Aktet normative të 
miratuara nga Drejtori i 
Përgjithshëm i AKSP-së 

1. Udhëzim  Administrativ nr. 01/2012 - AKSP për trajnime dhe 
zhvillimin e kurrikulave  

2. Rregullore (AKSP) - nr. 01/2014 për bibliotekën e Akademisë së 
Kosovës për Siguri Publike 

3. Rregullore (AKSP) - nr. 02/2014 për shkeljet, masat disiplinore si dhe 
procedura disiplinore për vijuesit në AKSP 

4. Rregullore (AKSP) - nr. 01/2015 për sigurimin, qasjen dhe ruajtjen në 
hapësirat e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike 


