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PЁR AKADEMINЁ E SHKENCAVE DHE TЁ ARTEVE TЁ KOSOVЁS
Kuvendi i Kosovёs,
Duke u bazuar nё Kornizёn Kushtetuese pёr Vetёqeverisje tё Pёrkohshme nё Kosovё (Kreu
5.1.(d); 9.1.26) ;
Duke u nisur nga interesi i pёrgjithshёm qё ka Akademia e Shkencave dhe e Arteve tё Kosovёs
pёr zhvillimin e shkencёs dhe arteve;
Duke e pёrkufizuar veprimtarinё e shkencёs dhe arteve si veprimtari me interes publik e
kombёtar;
Duke i konsideruar institucionet e Kosovёs pёrgjegjёse pёr krijimin e kushteve pёr realizimin e
veprimtarisё shkencore dhe tё arteve
miraton nё vijim:

LIGJI PЁR AKADEMINЁ E SHKENCAVE DHE TЁ ARTEVE
TЁ KOSOVЁS
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1.
1.1. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (Akademia) është institucioni më i lartë i
shkencës dhe i artit në Kosovë i themeluar nga Kuvendi i Kosovës.
1.2. Për punën e vet Akademia i përgjigjet Kuvendit të Kosovës.
Neni 2.
2.1. Akademia është institucion i mëvetësishëm në fushën e shkencës dhe të artit.
2.2. Veprimtaria e Akademisë është veprimtari e interesit të veçantë publik e kombëtar.
2.3. Interesi publik e kombëtar i Akademisë shprehet në ushtrimin e veprimtarisë së saj në fushën e
shkencës dhe të artit, që përfshin kultivimin, nxitjen dhe zhvillimin e mendimit shkencor dhe të
krijimtarisë artistike.

Neni 3.
3.1. Selia e Akademisë është në Prishtinë.
3.2. Akademia ka emblemën e vet.
Neni 4.
Akademia është person juridik publik me të drejta, detyra dhe përgjegjësi të përcaktuara me
këtë Ligj dhe të konkretizuara me Statutin e Akademisë dhe me aktet normative të tjera të
veçanta të saj.
Neni 5.
Puna e Akademisë financohet nga buxheti i Kosovës.

II. DISPOZITA TË VEÇANTA
Neni 6.
Qëllimet e Akademisë:
Akademia nxit, zhvillon dhe avancon mendimin shkencor dhe krijimtarinë artistike, nëpërmjet:
a). pjesëmarrjes në formimin e politikave të veprimtarisë shkencore dhe të krijimtarisë
artistike;
b). vlerësimit të gjendjes ekzistuese dhe propozimit të masave për avancimin e mendimit
shkencor dhe ngritjen e cilësisë së krijimtarisë artistike;
c). shqyrtimit të problematikës së përgjithshme nga fushat e veprimtarisë shkencore dhe
të krijimtarisë artistike;
d). organizimit të punës kërkimore-shkencore me karakter teorik e praktik në fusha të
ndryshme të dijes dhe të arteve përmes tubimeve, tryezave, këshillimeve,
simpoziumeve, konferencave shkencore dhe formave përkatëse të shprehjes së
krijimtarisë artistike, si ekspozitave, koncerteve etj.
e). botimit të publikimeve të veta të rregullta dhe periodike nga fusha e shkencës dhe e
artit;
f). bashkëpunimit të brendshëm dhe ndërkombëtar me institucionet përkatëse nga fusha e
shkencës dhe e artit;
g). krijimit të kushteve për depërtimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike
jashtë kufijve të vendit;
h). përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës të anëtarëve të Akademisë, dhe
i). ndërmarrjes së veprimeve të tjera të interesit të veçantë për Kosovën dhe popullatën e
saj, e në mbështetje të së drejtës dhe të detyrimit të Akademisë për të qenë institucion
sugjerues dhe këshillues për zhvillimin e shkencës dhe të artit në Kosovë, në përputhje
me nevojat e zhvillimit të vendit.
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Neni 7.
Me qëllim të avancimit të punës kërkimore-shkencore dhe artistike me interes të përgjithshëm
për shkencën dhe për artin në Kosovë Akademia themelon seksionet e Akademisë, bërthama të
studimit, njësi shkencore e artistike dhe qendra studimore.
Neni 8.
Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e Akademisë burojnë nga qëllimet e përgjithshme të saj
dhe ato përfshijnë veçanërisht:
a). planifikimin e punës kërkimore-shkencore dhe artistike në përputhje me mundësitë e
saj për realizimin e tyre;
b). gatishmërinë e Akademisë për pranimin e anëtarëve të rinj në përputhje me standardet
më të larta të veprimtarisë shkencore dhe të krijimtarisë artistike;
c). bashkëpunimin e rregullt me akademitë simotra në rajon, në Evropë e më gjerë, si dhe
me organizata shkencore ndërkombëtare me qëllim të komunikimit të ndërsjellë
shkencor e artistik dhe për një integrim në rrjedhat botërore të shkencës;
d). realizimin e projekteve me qëllim të ndërtimit të strategjive të zhvillimit të
gjithëmbarshëm të vendit dhe të zbatimit praktik të tyre;
e). punën në projekte të përbashkëta me institucionet e ngjashme në hapësirën shqiptare,
me qëllim të ruajtjes, mbrojtjes dhe të zhvillimit të vlerave të trashëgimisë kombëtare
kulturore e gjuhësore të popullit shqiptar dhe të ndërtimit të së ardhmes së tij,
f). punёn nё projekte tё pёrbashkёta pёr studimin dhe zhvillimin e kulturave nё Kosovё, dhe
g). të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të saktësuara në Statutin e Akademisë dhe
aktet normative të tjera të veçanta të saj.

III. ORGANIZIMI DHE UDHËHEQJA E AKADEMISË
Neni 9.
9.1.Aktiviteti shkencor e artistik në Akademi zhvillohet në kuadër të seksioneve, të bërthamave
të studimit shkencor, të njësive shkencore e artistike dhe të qendrave të tjera studimore.
9.2. Seksionet janë bartëse të të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive të Akademisë për fushat
shkencore e artistike për të cilat janë themeluar.
9.3. Në seksionet e Akademisë veprojnë anëtarët e rregullt dhe korrespondentë të fushave
përkatëse shkencore e artistike.
9.4. Secili anëtar i rregullt dhe korrespondent i Akademisë mund t’i takojë vetëm një seksioni
të një fushe apo njësie përkatëse shkencore a artistike.
9.5. Punën e seksionit e drejton Sekretari i seksionit.
9.6. Punën e njësive shkencore ose artistike dhe të qendrave të tjera studimore e drejton
Drejtori ose organi përkatës drejtues.
9.7. Organizimi dhe puna e seksioneve dhe njësive, përkatësisht qendrave të tjera studimore të
Akademisë më detajisht rregullohen me Statutin e Akademisë dhe me aktet e veçanta
normative.
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Neni 10.
Organet e Akademisë janë: Kuvendi, Kryesia dhe Kryetari.

Neni 11.
Kuvendi i Akademisё
11.1. Kuvendi i Akademisë është organi më i lartë i qeverisjes së saj.
11.2. Kuvendin e Akademisë e përbëjnë të gjithë anëtarët e rregullt dhe korrespondentë të saj.
11.3. Në punën e Kuvendit të Akademisë mund të marrin pjesë edhe anëtarët e jashtëm të saj,
pa të drejtë vote.
11.4. Seancën e Kuvendit të Akademisë e konvokon Kryesia e Akademisë, vetë ose me
propozimin e më së paku dy seksioneve të Akademisë apo të 10 anëtarëve të rregullt dhe
korrespondentë të Akademisë.

Neni 12.
Kuvendi i Akademisë:
a). miraton Statutin e Akademisë;
b). miraton ose nxjerr rregullore apo akte normative të ndryshme që rregullojnë
marrëdhënie të caktuara nga veprimtaria e Akademisë;
c). miraton programin e punës të Akademisë;
d). miraton Planin Financiar dhe Llogarinë Përfundimtare të Akademisë;
e). zgjedh anëtarët e rregullt dhe korrespondentë të Akademisë;
f). zgjedh dhe shkarkon Kryetarin, Nënkryetarin dhe Sekretarin e përgjithshëm të
Akademisë, dhe
g). verifikon zgjedhjen e sekretarëve të seksioneve të Akademisë;
h).kryen dhe detyra të tjera që përcaktohen me këtë Ligj dhe me Statutin e Akademisë.

Neni 13.
13.1. Kuvendi i Akademisë mund të mblidhet dhe të vendosë nëse në të është e pranishme
shumica e anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të Akademisë.
13.2. Për miratimin e Statutit të Akademisë, për zgjedhjen e Kryetarit, të Nënkryetarit dhe të
Sekretarit të përgjithshëm të Akademisë, për verifikimin e zgjedhjes së sekretarëve të
seksioneve të Akademisë, si dhe për zgjedhjen e anëtarëve korrespondentë dhe të anëtarëve të
jashtëm të Akademisë, është e nevojshme shumica e votave të të gjithë anëtarëve të rregullt
dhe korrespondentë të Akademisë.
13.3. Për zgjedhjen e anëtarëve të rregullt është e nevojshme shumica e votave të të gjithë
anëtarëve të rregullt të Akademisë.
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Neni 14.
Kryesia e Akademisё
14.1. Kryesinë e Akademisë e përbëjnë: Kryetari, Nënkryetari, Sekretari i përgjithshëm dhe
sekretarët e seksioneve të Akademisë.
14.2. Kryesia e Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Akademisë.
14.3. Kryesia zbaton vendimet e Kuvendit të Akademisë dhe qëndrimet e tij.
Neni 15.
Kryetari i Akademisё
15.1. Kryetari i Akademisë e përfaqëson dhe e prezanton Akademinë.
15.2. Kryetari i Akademisë përgjigjet për ligjshmërinë e punës të Akademisë.
15.3. Kryetari i Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Akademisë, ndërsa në
kuadër të të drejtave dhe detyrave të Kryesisë së Akademisë, i përgjigjet Kryesisë.

IV. ANËTARËT E AKADEMISË
Neni 16.
16.1. Akademia ka anëtarë të rregullt, anëtarë korrespondentë, anëtarë të jashtëm dhe anëtarë
nderi.
16.2. Të qenët anëtar i Akademisë është i përjetshëm.

Neni 17.
17.1. Anëtarë të rregullt dhe anëtarë korrespondentë të Akademisë mund të zgjedhen punonjës
të shkencës dhe të artit për të arritura të veçanta në fushat e shkencës dhe të artit.
17.2. Vetëm anëtarët e rregullt të Akademisë kanë të drejtë ta bartin titullin “Akademik”.
17.3. Anëtarë të rregullt të Akademisë mund të zgjedhen punonjës të shkencës dhe të artit,
shtetas të Kosovës, veprat e të cilëve paraqesin realizime kulmore në fushat e shkencës a të
artit dhe janë me peshë në vend dhe jashtë tij.
Neni 18.
Anëtarë korrespondentë të Akademisë mund të zgjedhen punonjës të shkencës a të artit, shtetas
të Kosovës, të cilët kanë krijuar vepra shkencore dhe artistike të një rëndësie të veçantë.

Neni 19.
Anëtarë të jashtëm të Akademisë mund të zgjedhen punonjësit e shkencës a të artit që jetojnë
dhe veprojnë jashtë vendit, por të cilët kanë krijuar vepra të rëndësishme me vlerë për Kosovën
ose me vlerë të përgjithshme për shkencën dhe artin.
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Neni 20.
Anëtarë nderi të Akademisë mund të zgjedhen krijues të shquar të shkencës a të artit, që nuk
janë shtetas të Kosovës, por të cilët me realizimet e veta janë bërë përgjithësisht të njohur për
shkencën a artin dhe të cilët kanë dhënë ndihmesë për Kosovën.

Neni 21.
Procedura e propozimit, e votimit dhe e zgjedhjes së anëtarëve të Akademisë përcaktohet me Statutin
dhe aktet e tjera normative të Akademisë.

Neni 22.
Zgjedhjet për anëtarë të Akademisë bëhen për çdo katër vjet.

Neni 23.
Me zgjedhjen për anëtarë të rregullt dhe korrespondentë, anëtarët e Akademisë gëzojnë të
drejta dhe marrin detyra dhe përgjegjësi, të përcaktuara me këtë Ligj dhe me Statutin e
Akademisë.

Neni 24.
24.1. Anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të Akademisë me qëndrim të përhershëm në
vend u takon shpërblimi i përhershëm mujor.
24.2. Anëtarëve të Kryesisë përkatësisht: Kryetarit, Nënkryetarit, Sekretarit të përgjithshëm
dhe sekretarëve të seksioneve u takon shpërblimi mujor për funksionet që i kryejnë.
24.3. Kriteret dhe shuma e shpërblimit të përhershëm mujor për anëtarët e rregullt dhe
korrespondentë të Akademisë si dhe për anëtarët e Kryesisë së Akademisë caktohen me
vendim të posaçëm të Kryesisë së Akademisë.

V. SHËRBIMET ADMINISTRATIVE PROFESIONALE
E TEKNIKE
Neni 25.
25.1. Shërbimet administrative, profesionale e teknike i kryen Administrata e Akademisë.
25.2. Administratën e Akademisë e udhëheq Sekretari i Akademisë.
25.3. Sekretari i Akademisë zgjedhet me konkurs për katër vjet dhe mund të rizgjedhet.
25.4. Për punën e vet Sekretari i përgjigjet Kryetarit dhe Kryesisë sё Akademisë.
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VI. MJETET E AKADEMISË
Neni 26.
26.1. Mjetet themelore dhe financiare për punën e Akademisë sigurohen nga buxheti i
Kosovës, në zë të veçantë.
26.2. Me mjetet nga buxheti i Kosovës sigurohen puna e seksioneve e njësive dhe qendrave të
tjera studimore të Akademisë, puna e organeve të qeverisjes të Akademisë, bashkëpunimi
ndërkombëtar i Akademisë, veprimtaria e rregullt botuese dhe periodike e Akademisë,
pasurimi i bibliotekës së Akademisë, shpërblimet e përhershme mujore të anëtarëve të rregullt
dhe korrespondentë të Akademisë, shpërblimet për kryerjen e funksioneve të caktuara në
Akademi, pagat e përhershme mujore për të punësuarit në shërbimet administrative
profesionale e teknike dhe të mirëmbajtjes së Akademisë.
26.3. Financimi i projekteve të Akademisë bëhet në bazë të konkurseve të shpalluara.
26.4. Akademia mund të sigurojë mjete edhe nga donacionet dhe sponsorizimet dhe ato mjete
mund t’i përdorë për veprimtarinë plotësuese të saj.
26.5. Akademia mund të sigurojë mjete të tjera plotësuese për punën kërkimore-shkencore e
artistike të anëtarëve të saj të rregullt dhe korrespondentë përmes aktiviteteve të veta,
marrëveshjeve të ndërsjella kërkimore-shkencore e artistike dhe përmes donacioneve e
dhuratave ose mbi ndonjë bazë tjetër juridikisht të lejueshme.
Neni 27.
Akademia është pronare e pasurisë tё cilёn e disponon.

VII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 28.
Akademia duhet të harmonizojë organizimin dhe punën e saj, Statutin dhe aktet e tjera
normative të Akademisë, me dispozitat e këtij Ligji brenda gjashtë muajve nga hyrja e tij në
fuqi.
Neni 29.
Kryetari, Nënkryetari, Sekretari i përgjithshëm dhe sekretarët e seksioneve të Akademisë i
kryejnë funksionet e veta deri me kalimin e kohës mandatore për të cilën janë zgjedhur.
Neni 30.
Ditën që hyn në fuqi ky Ligj, pushon së ekzistuari ligji i mëparshëm i Akademisё.
Neni 31.
Ky Ligj hyn në fuqi ditёn e miratimit nё Kuvend dhe nёnshkrimit tё tij nga PSSP-ja.
Ligji nr. 2004 / 19
16. Qershor 2004

Kryetari i Kuvendit të Kosovës
_______________________
akademik Nexhat Daci
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