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                 FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Në mbledhjen e vet themeluese, të mbajtur më 12/09/2009, duke u bazuar në Statutin e Federatës 

Sportive te Punëtorë të Kosovës (FSPK), Kuvendi i FSPK-ës, miratoi këtë: 

 

 

R R E G U L L O R E  
TË PUNËS SË KUVENDIT TË FSPK  

 

I. DISPOZITAT THEMELORE 

 

      Neni 1. 

Me këtë Rregullore, rregullohet mënyra e punës së Kuvendit të FSPK-ës, që domosdoshmërisht duhet të 

jetë në pajtim me Statutin e FSPK-ës. Pra, rregullohet: 

 

 Përgatitja dhe konvokimi i mbledhjes së Kuvendit të FSPK, 

 Udhëheqja me mbledhje të Kuvendit të FSPK, 

 Mënyra e aprovimit të vendimeve dhe përfundimeve, dhe 

 Informimi për punën e Kuvendit. 

 

Neni 2. 

Mbledhjet e rregullta të Kuvendit të FSPK-ës mbahen njëherë (1) në vit. 

 

      Neni 3. 

Mbledhjet e rregullta të Kuvendit të FSPK-ës janë publike. 

 

      Neni 4. 

Kuvendi dhe organet e tij, punët nga kompetencat e veta i kryejnë në mbledhje, në harmoni me Statutin 

e FSPK-ës. 

 

II. KONVOKIMI DHE MBAJTJA E MBLEDHJES 

 

      Neni 5. 

Mbledhjen e rregullt të Kuvendit e thërret Kryetari i Kuvendit, kurse mbledhjet e jashtëzakonshme 

mund t’i thërret Kryetari i Kuvendit, me iniciativë të:  

 

 Vet Kryetarit të Kuvendit, 

 Një të tretës (1/3) të anëtarëve të Kuvendit, dhe  

 Këshillit Mbikqyrës. 
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Neni 6. 

Materialet për mbledhjen e Kuvendit i përgatit dhe paraprakisht i miraton Bordi i FSPK. 

 

      Neni 7. 

Mbledhja e Kuvendit konvokohet me shkrim. Ftesa përmban vendin, kohën e mbajtjes së mbledhjes dhe 

propozimin e rendit të ditës. Ftesa duhet të jetë e nënshkruar nga Kryetari i Kuvendit. Ftesa për 

mbledhje bëhet së paku 15 ditë para mbajtjes së Kuvendit, kurse materiali i dërgohet delegatëve më së 

voni 7 ditë para mbajtjës së mbledhjes së Kuvendit. 

 

    

III. UDHËHEQJA E MBLEDHJEVE TË KUVENDIT 

 

      Neni 8. 

Mbledhjen e Kuvendit e hap kryetari i Kuvendit (për mbledhje themeluese: atë e hap njëri nga anëtarët e 

Këshillit Nismëtar – me marrëveshje). Ai propozon kryesinë e punës së Kuvendit. Me punën e Kuvendit 

udhëheq kryesia e punës e Kuvendit. 

      Neni 9. 

Kryesuesi, para se të kaloi në shqyrtim të rendit të ditës, propozon zgjedhjen e Komisionit verifikues 

prej tre (3) antarësh. Ky komision ka për detyrë të vërteton numrin e delegatëve të pranishëm në 

mbledhje. Këtë numër ia komunikon kryesuesit të mbledhjes, i cili konstaton se ka apo nuk ka numër të 

mjaftueshëm të delegatëve për vendimmarrje të plotëfuqishme. 

 

      Neni 10 

 

Pas konstatimit se ekziston kuorumi, kryesuesi cakton procesmbajtësin dhe propozon rendin e ditës së 

kuvendit i cili aprovohet me shumicën e votave të delegatëve të pranishëm. 

 

      Neni 11. 

Mbledhja mbahet nëse në të janë të pranishëm ma tepër se gjysma e delegatëve (50%+1). 

 

Çdo delegat ka të drejtë të propozoi ndryshimin ose plotësimin e rendit të ditës. 

 

      Neni 12. 

Mbledhja e kuvendit mund të zgjas ma së shumti tri orë. Diskutuesi mund të flas vetëm për ato çështje të 

cilat janë pjesë e rendit të ditës të miratuar. Nëse diskutuesi me diskutimin e tij devijon nga rendi i ditës, 

kryesuesi ka të drejtë që fillimisht t’ia tërhjek vërejtjen, e më pastaj edhe t’ia marrë fjalën.  

 

Secili diskutues, për secilën pikë të rendit të ditës, ka të drejtë të marr fjalën vetëm një herë. 

 

Diskutimi i delegatëve mund të zgjas më së shumti 5 minuta.   

 

E drejta për replikë ekziston vetëm kur përmendet emri, dhe replika mund të zgjas vetëm 1 minutë.  
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 IV. MËNYRA E APROVIMIT TË VENDIMEVE 

       

Neni 13. 

Vendimet e Kuvendit bëhen të plotëfuqishme vetëm atëherë kur ato votohen në Kuvend, dhe për to 

deklarohen ma tepër se 50% të delegatëve të pranishëm. 

       

Neni 14. 

Votimi në Kuvend, gjatë nxjerrjes së vendimeve të ndryshme, bëhet me ngritje të dorës (aklamacion), 

përvec në rastet kur me Statut është e rregulluar ndryshe. 

 

     Neni 15. 

Zgjedhja e organeve të Kuvendit, bëhet me vota të fshehta. Procesin e deklarimit me vota të fshehta e 

udhëheq komisioni për votim prej tre (3) anëtarësh, që zgjidhet dhe ka mandat vetëm për një mbledhje. 

 

Rezultatet e votimit në Kuvend i publikon kryetari i komisionit të votimit. 

 

    

V. MËNYRA E INFORMIMIT PËR PUNËN E KUVENDIT 

 

 

      Neni 16. 

Informimi i opinionit bëhet me anën e mjeteve të informimit, raporteve, informatorit dhe procesverbalit. 

 

      Neni 17.  

Në mbledhjet e Kuvendit dhe të organeve të tij, domosdoshmërisht mbahet procesverbal. 

 

Në procesverbal duhet të shenohet e tërë rrjedha e mbledhjes së Kuvendit. 

 

Procesverbalin e nënshkruajnë Kryetari dhe procesmbajtësi. 

 

 

   VI. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE  

 

 

      Neni 18 

Kjo rregullore konsiderohet e aprovuar, poqëse votohet në Kuvend, dhe për te deklarohet shumica e 

anëtarëve të Kuvendit.  

 

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregullore bëhen në të njejten mënyrë, sikurse është aprovuar. 

 

      Neni 19. 

Kjo rregullore hynë në fuqi menjëherë pas aprovimit nga Kuvendi. 

 

 

Prishtinë, 12 shtator, 2009               K r y e t a r i 


