Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
LIGJI Nr. 03/L-171

PËR MËRGATËN E KOSOVËS

Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton

LIGJ PËR MËRGATËN E KOSOVËS

KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi i Ligjit
Qëllimi i këtij ligji është të ndikojë në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit gjuhësor,
kulturor e arsimor të pjesëtarëve të mërgatës dhe lidhshmërinë e tyre me institucionet e
Republikës së Kosovës.

Neni 2
Fushëveprimi i Ligjit
1. Ligji për Mërgatën ndihmon në organizimin e mërgatës në shtetet e ndryshme ku jeton
mërgata kosovare.
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2. Ligji për Mërgatën ndihmon, nxitë dhe zhvillon marrëdhënie ndërkulturore në mes të
Republikës së Kosovës me shtetet ku mërgata është prezente.

Neni 3
Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:
1.1. Pjesëtar i Mërgatës së Kosovës - çdo person i cili ka vendbanim apo
vendqëndrim jashtë Kosovës dhe i cili ka lindur apo ka prejardhje familjare nga
Republika e Kosovës;
1.2. Shtetësi – një lidhje të ngushtë juridike, midis shtetit të Kosovës dhe një
personi nga e cila lidhje, rezultojnë të drejta dhe detyrime të ndërsjella;
1.3. Agjencia - Agjencia e Mërgatës së Kosovës – organin përgjegjës qeveritar
për pjesëtarët e Mërgatës;
1.4. QKKM-ja - Qendra Kulturore të Kosovës për Mërgatën, të themeluara në
vendet me interes për mërgatën dhe për Republikën e Kosovës.

KREU II
ORGANET PËRGJEGJËSE PËR MËRGATËN

Neni 4
Organet përgjegjëse
1. Qeveria e Republikës së Kosovës bën koordinimin e realizimit të interesave të
pjesëtarëve të mërgatës, ndërmerr hapa në zbatimin e këtij ligji, nëpërmjet këtyre
organeve përgjegjëse:
1.1. Agjencisë së Mërgatës së Kosovës; dhe
1.2. Qendrave Kulturore të Kosovës për Mërgatën.

Neni 5
Krijimi i Agjencisë së Mërgatës
1. Qeveria e Republikës së Kosovës, themelon Agjencinë e Mërgatës së Kosovës, e cila
ushtron dhe zbaton autoritetin dhe përgjegjësitë e përcaktuara në këtë ligj.
2. Agjencia e Mërgatës së Kosovës themelohet si Agjenci Ekzekutive, e cila në aspektin
organizativ është pjesë e Zyrës së Kryeministrit.
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Neni 6
Përgjegjësitë e Agjencisë së Mërgatës
1. Agjencia e Mërgatës së Kosovë, ka përgjegjësitë në vijim:
1.1. zbaton dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore, të miratuara, në bazë të tij;
1.2. përpilon dhe propozon politikat për promovimin e vlerave të Mërgatës dhe
mbikëqyrë zbatimin e tyre;
1.3. koordinon zbatimin e marrëveshjeve me Qendrat Kulturore të Kosovës për
Mërgatën;
1.4. koordinon punën rreth përgatitjes së Planit Strategjik të Mërgatës, dhe
monitoron zbatimin e tij;
1.5. bashkëpunon me institucionet tjera shtetërore dhe komunale dhe shoqërinë
civile për përmirësimin e pozitës së Mërgatës së Republikës së Kosovës;
1.6. për përmirësimin e pozitës së Mërgatës bashkëpunon me Institucionet e
shteteve tjera me miratimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
1.7. punon dhe ndihmon në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme të Mërgatës së
Republikës së Kosovës;
1.8. ndihmon në promovimin e identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor të
Republikës së Kosovës, në shtetet e ndryshme ku jeton mërgata;
1.9. në koordinim dhe bashkëpunim me Qendrat Kulturore të Kosovës për
Mërgatën përgatitë raporte për Qeverinë, për gjendjen e Mërgatës;
1.10. i raporton çdo vit Qeverisë, për veprimtarinë e Agjencisë.

Neni 7
Organizimi i Agjencisë
1. Agjencia udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili është përgjegjës për administrimin,
funksionimin dhe menaxhimin e Agjencisë.
2. Kryeshefi Ekzekutiv raporton dhe i përgjigjet Kryeministrit.
3. Emërimi, shkarkimi, funksionet dhe përgjegjësitë e Kryeshefit Ekzekutiv rregullohen
me dispozitat përkatëse në fuqi në Republikën e Kosovës.
4. Struktura dhe organizimi i Agjencisë rregullohet me akt nënligjor të cilën e aprovon
Qeveria.
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Neni 8
Themelimi i Qendrës Kulturore të Kosovës për Mërgatën
1. Qendra Kulturore e Kosovës për Mërgatën themelohet për organizimin, komunikimin,
ndërlidhjen, edukimin, arsimimin, ruajtjen dhe kultivimin e identitetit kulturor të
mërgatës së Republikës së Kosovës.
2. Organizimi i mërgatës për përkrahjen e zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës do të
funksionojë në kuadër të Qendrave Kulturore të Kosovës për Mërgatën, të cilat
themelohen në vendet me interes për mërgatën dhe për Republikën e Kosovës.
3. Qendrat Kulturore të Kosovës për Mërgatën regjistrohen si subjekte juridike, jo
profitabile, në pajtim me ligjet në fuqi të vendeve, ku ato veprojnë.

Neni 9
Përgjegjësitë e QKKM-së
1. QKKM-ja ka këto përgjegjësi:
1.1. të promovojë njohuri të përgjithshme për Kosovën;
1.2. të nxisë dhe zhvillojë njohuri për gjuhët, kulturën dhe trashëgiminë kulturore
të Kosovës, të përcaktuar me këtë ligj dhe me akte të tjera nënligjore;
1.3. të nxisë bashkëpunimin shkencor, teknik, teknologjik, sportiv dhe ekonomik
mes Kosovës dhe vendeve të tjera;
1.4. QKKM-ja do të ofrojë informata dhe udhëzime për investimet në Kosovë,
lehtësimet fiskale, organizime kulturore e arsimore, takime me bashkatdhetarët
dhe strukturat udhëheqëse të Kosovës dhe shteteve përkatëse ku jetojnë, përkrahje
nëpërmjet mërgatës për komunikim me strukturat politike të vendeve përkatëse
për zhvillimin e demokracisë e ekonomisë në Kosovë dhe fushata të opinionit
publik për Kosovën në vendet mikpritëse;
1.5. QKKM-ja mbështesin dhe organizojnë të rinjtë dhe grup moshat e ndryshme
të mërgimtarëve, veprimtaritë kulturore, edukative e sportive, mënyrat dhe format
e informimit të rregullt e të gjithanshëm;
1.6. QKKM-ja, me plane dhe programe nxisin investimet e kapitalit në
vendlindje;
1.7. të promovojë avancimin në fushën e arsimit dhe edukimit që burojnë dhe
dalin nga ky ligj.
1.8. kryen detyra tjera të përcaktuara nga Kryeministri.
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Neni 10
Funksionimi i QKKM
1. Drejtori i QKKM-së zgjidhet me konkurs nga Komisioni i emëruar në përbërje prej
pesë (5) anëtarëve:
1.1. një (1) përfaqësues nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit,
1.2. një (1) përfaqësues nga ZKM-ja,
1.3. një (1) përfaqësues nga Ministria për Punë të Jashtme
1.4. dy (2) përfaqësues nga Agjencioni për Mërgatën e Kosovës prej të cilit njëri
përfaqësues të jetë nga komuniteti jo shumicë.
2. Paga e drejtorit të caktuar në QKKM-ë, do të jetë e barasvlershëm me pagën e
sekretarit të ambasadës ku vepron qendra.
3. Struktura, organizimi, funksionimi si dhe zgjedhja e drejtorit të QKKM-së rregullohet
me akte nënligjore të cilat i propozon Kryeshefi/ja i/e Agjencisë së Mërgatës së Kosovës
dhe aprovohen nga Qeveria.

Neni 11
Mjetet dhe financimet e QKKM-së
1. Mjetet për veprimtari të QKKM-së sigurohen nga këto burime:
1.1. nga buxheti i Republikës së Kosovës;
1.2. nga anëtarësimi;
1.3. donacionet dhe
1.4. burimet e tjera në pajtim me ligjin.
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KREU III
RUAJTJA DHE KULTIVIMI I IDENTITETIT GJUHËSOR, KULTUROR E
ARSIMOR TË PJESËTARËVE TË MËRGATËS TË REPUBLIKËS SË
KOSOVËS

Neni 12
Përkrahja për mësimin dhe avancimin
e gjuhëve zyrtare të Kosovës
1. Qeveria e Republikës së Kosovës për pjesëtarët e mërgatës se saj, ndihmon në
krijimin e kushteve për ruajtjen dhe mësimin e gjuhëve zyrtare të Republikës së Kosovës
dhe në gjuhët e komuniteteve tjera në të cilat zhvillohet sistemi arsimor në Kosovë.
2. Agjencia e Mërgatës së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë përkatëse për arsim,
sipas programit arsimor, ndihmon dhe përkrahë zhvillimin e procesit mësimor të
punonjësve të arsimit të gjuhëve zyrtare të Kosovës dhe në gjuhët e komuniteteve tjera në
të cilat zhvillohet sistemi arsimor në Kosovë, në vendet ku mërgata e Republikës së
Kosovës është e madhe në numër, është kompakte në shtrirje apo ku ka interes të veçantë
shtetëror.
3. Qeveria e Republikës së Kosovës do të lidhë marrëveshje bilaterale me vendet
përkatëse ku jetojnë pjesëtarët e mërgatës së saj, për avancimin e procesit mësimor të
gjuhëve zyrtare dhe kulturës së Republikës së Kosovës dhe në gjuhët e komuniteteve
tjera në të cilat zhvillohet sistemi arsimor në Kosovë.
4. Organizimi i procesit mësimor dhe përzgjedhja e arsimtarëve në vendet përkatëse ku
jeton dhe vepron mërgata, rregullohet me akt nënligjor të propozuar nga Agjencia dhe
miratuar nga Qeveria e Kosovës.
5. Qeveria e Republikës së Kosovës për realizimin procesit arsimor, sipas paragrafit 4 do
t’i bashkërendit dhe koordinojë punët me vendet e rajonit me interesa të përbashkëta.
6. Agjencia e Mërgatës së Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për
arsim, ndihmon në:
6.1. shpërndarjen e librave të veçantë, në vendet ku jeton dhe vepron mërgata e
Kosovës, për mësimin dhe avancimin e gjuhëve zyrtare dhe të kulturës së
Republikës se Kosovës dhe në gjuhët e komuniteteve tjera në të cilat zhvillohet
sistemi arsimor në Kosovë;
6.2. libra letrar, kulturor dhe të trashëgimisë kulturore të Kosovës;
6.3. materiale të tjera edukativo- arsimore;
6.4. qasje elektronike në tekstet shkollore të Kosovës, në një faqe të veçantë të
Internetit për mërgatën e saj;
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7. Agjencia e Mërgatës së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për
arsim:
7.1. përgatit dhe zbaton programe për mësimin e gjuhëve zyrtare në distancë
nëpërmjet Internetit dhe mjetet elektronike të komunikimit masiv, si dhe mësimin
e kulturës dhe të historisë së Republikës së Kosovës dhe,
7.2. organizon seminare trajnuese për mësuesit.

Neni 13
Bashkëpunimi kulturor dhe promovimi
i trashëgimisë kulturore të Kosovës
Agjencia e Mërgatës së Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për kulturë,
përkrahë aktivitetet kulturore dhe sportive të mërgimtarëve, me synim ruajtjen dhe
zhvillimin e identitetit, ruajtjes së trashëgimisë kulturore si dhe promovimit e shtrirjes së
tyre.

Neni 14
Informimi
1. Televizioni publik i Republikës së Kosovës obligohet që të sigurojë 5-7% të shemës
programore mujore, për program, enkas, për mërgatën e Republikës së Kosovës.
2. Qeveria e Republikës së Kosovës ofron qasje në informacion dhe integrim e
bashkëpunim në fushën e informimit, përfshirë këtu, ofrimin e informacionit për shtetasit
jashtë vendit lidhur me ngjarjet në Republikën e Kosovës, dhe anasjelltas, informacion në
Kosovë lidhur me pjesëtaret e mërgatës. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përdorimit
të informimit modern elektronik.
3. Qeveria e Republikës së Kosovë nxitë dhe inkurajon punën e mediave të pjesëtarëve të
mërgatës së Kosovës, bazuar në efikasitetin dhe racionalitetin e veprimtarisë së tyre.

Neni 15
Ekonomia dhe Shkenca
1. Agjencia e Mërgatës së Kosovës i kushton vëmendje të veçantë fuqizimit të lidhjeve
ekonomike, bashkëpunimit në fushën e shkencës dhe zhvillimit të teknologjive të reja
ndërmjet mërgimtarëve dhe institucioneve të shtetit të Kosovës, përmes bashkëpunimit
ekonomik nëpërmjet masave të ndryshme të politikës ekonomike sipas legjislacionit në
fuqi, të Republikës së Kosovës.
2. Agjencia e Mërgatës së Kosovës përkrahë bashkëpunimin e shkencëtarëve pjesëtarë
të mërgatës së Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit dhe forcon bashkëpunimin në
projektet kërkimore institucionale.
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KREU IV
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 16
Dispozitat Kalimtare dhe Përfundimtare
1. Për zbatim të këtij ligji hartohen akte nënligjore, në harmoni me dispozitat e
këtij ligji, brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi.
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që
janë në kundërshtim me këtë ligj.
3. Qeveria e Republikës së Kosovës, në afat prej më së paku një (1) viti, nga hyrja në
fuqi e këtij ligji, miraton Planin Strategjik për Mërgatën, që e përpilon dhe e propozon
Agjencia e Mërgatës së Kosovës.
4. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji Zyra për Çështje jo Rezidente shndërrohet në Agjencinë
e Mërgatës së Kosovës.
5. Nëpunësit Civil dhe buxheti i Zyrës për Çështje jo Rezidente, si dhe asetet tjera, do t’i
transferohen Agjencisë për Mërgatën së Kosovës.
6. Zbatimi i këtij ligji bëhet progresivisht dhe në përputhshmëri me normat dhe mundësi
financiare.

Neni 17
Hyrja në fuqi
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 03/ L-171
15 prill 2010
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
________________________
Jakup KRASNIQI
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