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Datë: 28 shkurt 2019 

 

PROCESVERBAL NGA MBLEDHJA E KUVENDIT TË PUNËS 
Mbajtur më 28 shkurt 2019, në shtëpinë e sporteve në Prishtinë, me fillim në ora 17:30. 
 

Në fillim të punimeve të mbledhjes së Kuvendit, Kryetari i Federatës, z.Ismail Sadiku, lëshoi në 

qarkullim listën për nënshkrim të delegatëve të pranishëm. Nga nënshkrimet e tyre, rezulton se 

nga 22 delegatët e 11 ekipeve, të pranishëm ishin 16 prej tyre. Munguan delegatët e këtyre 

ekipeve: ATK (2), FSK (2), TELEKOMI (1) dhe RBKO (1). 
 

Pas kësaj, kryetari propozoi rendin e ditës, rend i ditës që ju është përcjellur delegatëve të 

Kuvendit, bashkë me materialet tjera, me këtë përmbajtje: 
 

1. Propozimi dhe zgjedhja e Kryesisë së punës, 
 

2. Propozimi dhe zgjedhja e procesmbajtësit dhe verifikuesit të procesit, 
 

3. Fjala hyrëse e kryetarit, 
 

4. Miratimi i proceverbalit nga mbledhja e Kuvendit zgjedhor të datës 17.11.2018, 
 

5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës për periudhën në mes të dy kuvendeve,  
 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar për vitin 2018,  
 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i: 
 

 Planprogramit të punës për vitin 2019, dhe 

 Planit financiar për vitin 2019. 
 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozicioneve të garave për vitin 2019, 
 

9. Njoftim lidhur me aplikimin – marrëveshja me anëtarësi, dhe 
 

10. Të ndryshme: 
 

Kryetari kërkoi nga të pranishmit të deklarohen nëse kanë për të plotësuar apo ndryshuar këtë 

rend të ditës. Pjesëmarrësit u deklaruan se nuk kanë çka për të ndryshuar apo plotësuar.  
 

Rendin e ditës si të tillë, kryetari e hudhi në votim. I njejti u miratua njëzëri. Me këtë, Kuvendi 

filloi shqyrtimin e pikave të rendit të ditës. 

 

Pika 1. Propozimi dhe zgjedhja e Kryesisë së punës 
 

Për kryesi të punës, u propozuan dhe u zgjodhën: Ismail Sadiku, Isak Ejupi dhe Ajshe Murturi.  
 

Pika 2. Propozimi dhe zgjedhja e procesmbajtësit dhe verifikuesit të procesit 
 

Për procesmbajtës u propozua dhe u zgjedh z.Naim Gerbeshi, për verifikues të procesverbalit u 

propozua dhe u zgjedh znj.Fehmije Peposhi. 
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Pika 3. Fjala hyrëse e Kryetarit 
 

Të nderuar kuvendarë, 
 

 

Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të strukturave të Federatës, të ju përshëndes dhe të ju 

falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë Kuvend të punës. 
 

Ashtu siç është e njohur, Federatën e kemi themeluar në shtator të vitit 2009. Tani jemi në vitin e 

10-të ekzistencës dhe funksionimit të Federatës, vit jubilar. Si Federatë e re, nuk ka mund të 

funksionoj pa përkrahjen dhe këmbëngulësinë e shumë akterëve, në radhë të parë të anëtarësisë, 

por edhe të strukturave të Federatës, të organeve shtetërore (Ministrisë), si dhe të donatorëve.   
 

Gjatë këtyre 10 viteve të kaluara, është bërë punë e madhe, fillimisht për legjitimim të Federatës, 

e më pas edhe për ndërtim të fizionomisë dhe të funksionimit në mënyrë të vazhdueshme dhe pse 

jo edhe të arritjes së shumë sukseseve, që veç janë të njohura. 
  

Shfrytëzoj rastin që me shumë sinqeritet, të falenderoj të gjithë kontribuesit, e sidomos:  
 

 Të gjitha institucionet dhe kompanitë, anëtarë të Federatës, për besimin e dhënë, 
 

 Të gjithë garuesit, pa të cilët edhe puna e strukturrave të Federatës nuk do kishte kuptim, 
 

 Anëtarët e aktual të Komitetit Ekzekutiv, që me përkushtimin e tyre, kanë kontribuar dhe 

po kontribuojnë në mbarëvajtje të punës së Federatës, 
 

 Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, pa përkrahjen e së cilës, vështirë se do të arrinim 

të korrnim rezultatet e arritura,  
 

 Sponsorët që na kanë përkrahur në aktivitetet tona, si dhe 
 

 Gjithë akterët tjerët, që secili në mënyrën e vet ka kontribuar në përmbushje të misionit 

të Federatës. 
 

Pa ndihmen e të përmendurve, vështirë se do të mund të realizonim të arriturat e Federatës.   
 

Pa ndalje po vazhdojmë ta përmbushim misionin e Federatës. Nga objektivat e paracaktuara, ka 

mbetur të plotësohet edhe një, anëtarësimi në Konfederatën Botërore të sportistëve Amatorë, e 

njohur ndërkombëtarisht me shkurtesën CSIT. Kemi aplikuar dhe jemi në komunikim me ta. 

Shpresojmë t’i takojmë në muajin korrik, në garat që pritet të mbahen në Spanjë. Veç kemi 

filluar të punojmë për këtë pjesëmarrje, anipse Spanja është vend që akoma nuk na ka njohur.  
 

Premtojmë se do të bëjmë gjithçka që është e mundur që edhe këtë objektiv ta përmbushim dhe të 

rrumbullaksojmë misionin e Federatës.  
 

Temë e veçantë është buxheti që vjen si rezultat i kategorizimit të sportit dhe sportistëve, për çka 

do të bashkëbisedojmë në pikën që lidhet me planprogramin e aktiviteteve. 
 

Krejt në fund, këtij Kuvendi i uroj punë të mbarë dhe të suksesshme! 
 

Me këtë, shpalli të hapur punimet e këtij Kuvendi.  
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Pika 4. Miratimi i proceverbalit nga mbledhja e Kuvendit zgjedhor të datës 27.01.2018  
 

Për shqyrtim të kësaj pike të rendit të ditës, Kryetari tha se edhe përkundër faktit se në muajin 

Nëntor’18 ne kemi mbajtur Kuvendin e punës (para mbledhjes së Asamblesë së KOK të mbajtur 

më 26 dhjetor 2018), ku është marrë vendim për ndryshim të kohës së raportimit për federata, 

me qëllim të respektimit të vendimit të KOK, po e mbajmë këtë kuvend të punës.  
 

Raporti i punës i përgatitur për këtë kuvend, nuk përmban vetëm periudhën pas kuvendit të punës 

së datës 17 nëntor 2018, por përfshinë gjithë periudhën e vitit 2018 (Janar-Dhjetor).  
 

Prandaj, kryesuesi i mbledhjes tha se po e hapi dikutimin lidhur me procesverbalin e mbledhjes 

së Kuvendit të datës 17 nëntor 2018 dhe i ftoi të pranishmit të marrin fjalën dhe të deklarohen.  
 

Florin Xhema (SHKK), Ne nuk kemi qenë pjesë e edicionit të garave të vitit 2018, prandaj edhe 

nuk mund të japin ndonjë kontribut lidhur me këtë pikë të rendit të ditës. 
 

Në vazhdim, kryesuesi sqaroi faktin se përfaqësues të Bankës Ekonomike, Shërbimit Korrektues 

të Kosovës dhe ata të Telekomit, meqë nuk kanë qenë anëtarë gjatë edicionit të garave vitit 2018, 

mund të diskutojnë, por gjatë miratimit të këtij raporti, nuk kanë të drejtë vote.    
 

Amir Gërguri tha se raportet/procesverbalet janë thuaja si të njëjta për nga forma. 
 

Meqë nuk pati diskutime tjera lidhur me procesverbalin nga mbledhja e Kuvendit të kaluar, 

kryesuesi e hudhi në votim. I njëjti u miratua njëzëri.  
 

 

Pika 5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës për periudhën në mes të dy kuvendeve  
 

Kryetari i njoftoi të pranishmit me ndryshimet që kanë ndodhë në mbledhjen e fundit të 

Asamblesë së KOK-ut, të mbajtur më 26 dhjetor 2018. Deri në atë mbledhje, federatat kanë 

pasur për obligim që kuvendet e tyre të punës t’i mbajnë gjatë muajit Tetor apo Nëntor, kurse 

Asambleja e KOK të mbahet në muajin Dhjetor. Qëllimi ka qenë të përshpejtohet lidhja e 

memorandumeve në mes të federatave dhe MKRS, me çka do të bëhej derdhja e mjeteve më herët 

dhe kështu federatat nuk do të kishin probleme financiare për realizim të aktiviteteve të tyre. Por, 

meqë gjatë mbledhjes së Kuvendit të punës të federatave, zakonisht është raportuar për 

periudhën nëntëmujore (Janar-Shtator), që për pasojë nuk kishte mundësi të miratoheshin 

raportet vjetore (as i aktiviteteve dhe as ai financiar), me kërkesë të MKRS, Asambleja e KOK ka 

vendos që në të ardhmen, federatat të mbajnë kuvendet e tyre të punës gjatë muajëve Janar dhe 

Shkurt, kurse Asambleja e KOK të mbaj kuvendin e vet në fund të muajit Shkurt apo gjatë muajit 

Mars. Edhe pse ne kemi mbajtur Kuvendin e punës më 17 nëntor 2018 (para mbajtjes së 

Asamblesë së KOK më 26 dhjetor 2018), me qëllim të respektimit të vendimit të KOK, po e 

mbajmë këtë kuvend të punës. Keni parasysh se raporti i punës i përgatitur për këtë kuvend, nuk 

përmban vetëm periudhën pas kuvendit të punës së datës 17 nëntor 2018, por përfshinë gjithë 

periudhën e vitit 2018 (Janar-Dhjetor).  
 

Isak Ejupi, tha se dua t’ju ftoj juve kuvendarë të nderuar që të angazhoheni dhe me diskutimet 

tuaja, të jepni kontribut për përmirësime, që gjithmonë janë të mundshme.  
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Amir Gërguri, tha se më intereson të di lidhur me standardin e aplikuar gjatë përzgjedhjes së 

përfaqësueses së Federatës. Po ashtu, më intereson të di se pse në ceremoninë e shpalljes së 

laureatëve të vitit, nuk ka pasur shpërblim për referët, pse u përmend Fejzullah Ademi-Begu e 

nuk u përmend Shemsi Humolli. Çështje tjetër që më intereson është edhe fakti se pse njeriu që 

nuk ka ekip pjesëmarrës në gara, është në struktura të Federatës. E konsideroj si të qëllimshëm 

faktin që në mbrëmjen e shpalljes së laureatëve të vitit nuk është përmend fakti që ekipi i Policisë 

është bër kampion i garave të mbajtuara në Poreq. 

Pasi Amiri e përfundoi fjalën e vet, Kryetari dha sqarimet si në vazhdim. Edhe më herët kemi 

dhënë sqarimet tona. Kemi thënë se Komiteti Ekzekutiv (ish Bordi), ka vendos që gjatë 

përzgjedhjes së reprezentacionit të Federatës, të përdor formulën “sa më shumë përfshirje”. 

Edhe sot veprohet sipas kësaj formule. Kjo për arsyen e vetme se ne kemi parasysh misionin e 

Federatës, e që është socializimi.  

Isak Ejupi, tha se unë si selektor dhe ndihmësi im, kemi qenë të hendikepuar se në momentet e 

fundit jemi njoftuar se ekipi i Policisë do të merrë pjesë në gara në Poreq jashtë përfaqësueses 

së Federatës, për çka kemi qenë të detyruar të bëjmë punë shtesë për të kompletuar ekipin.  

Vazhdoi Kryetari duke thënë se e pranon si lëshim faktin e mos dhënjes së shpërblimit për referë. 

Por, tha kryetari, në takimin që kam pasur me Kryetarin e FFK-së, kam shprehur falënderimin 

dhe mirënjohjen tonë për mënyrën e punës së referëve, që në këtë rast janë kuadro të FFK-së.  

Sa i përket Fejzullah Ademi-Begu, ai ka merituar edhe më shumë se aq. Ka qenë njëri prej nesh 

që në fazën e themelimit e të fillimit të funksionimit të Federatës, ka dhënë kontribut të veçantë. 

Pajtohem edhe me ate se ka pasur vend të përmendet emri i Shemsi Humollit, por po ju them se 

Federata, tanimë të ndjerin, nuk e ka harruar. Gjatë procesit të dërgimit të emrave në KOK, jemi 

pajtuar që emri i tij të shkon nga FFK-ja sepse fillimisht ka qenë kuadër i FFK-së prej nga edhe 

është angazhuar tek ne. Mos të përmendi edhe nderimet që i kemi bërë në varrimin e të ndjerit, 

në hapje të garave kemi mbajte minutë heshtje etj. Gjithnjë ka mundësi të bëhet edhe më shumë. 

Lidhur me çështjen e relacionit anëtar i strukturave të Federatës – institucioni/kompania që nuk 

merrë pjesë në gara, Kryetari tha se kjo çështje është e rregulluar me Statutut të Federatës. Çdo 

anëtarë i zgjedhur, pavarësisht nëse institucioni apo kompania e tij merrë apo jo pjesë në gara, 

ka mandatin e vet 4 vjeçar, deri në zgjedhjet e radhës. 

Amir Gërguri, tha se është mirë që strukturat e Federatës të kontaktojnë me menaxhmentet e 

institucioneve dhe kompanive, për t’i bindur që ekipet e tyre duhet me marrë pjesë në gara, psh.: 

Ipko, Hekurudha, Dogana etj.  

Kryetari tha se kontaktet e tilla nuk na mungojnë. Kurdo që e kemi vlerësuar dhe e vlerësojmë të 

nevojshme, komunikojmë me ta. Deri më tani, janë një mori rastesh të tilla të komunikimit.  

Vazhdoi Kryetari dhe tha se dua të ju njoftoj se veç kemi bërë disa marrëveshje bashkëpunimi. 

Kemi lidhur marrëveshje me FFK (Federata e Futbollit e Kosovës), me FPPK (Federata e 

Pingpong-ut e Kosovës, me RTK (Radio Televizioni i Kosovës). Jemi në punë e sipër, që 

marrëveshje të tillë të lidhim edhe me FSHK (Federata e Shah-ut e Kosovës), me të cilën kemi 

bashkëpunim, tanimë disa vjeçar. 
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Ajshe Murturi dhe Valon Jahaj thanë se duhet punuar në drejtim të asaj që anëatrësia, përmes 

emailit, të njoftohen për aktivitetin e Kryetarit dhe të strukturave të Federatës sepse vërtetë 

shumë po punojnë. Valoni tha se është mirë që këto aktivitete të shkruhen në buletin të ndeshjeve. 

Kryetari, duke iu përgjegjur Valonit, tha se jemi përcaktu për ate që në buletin të ndeshjeve të 

tregohen vetëm ndodhitë në gara, kurse me aktivitetet tjera, opinioni të njoftohet në mënyra 

tjera, duke përdor mjetet e informimit publik, TV, Web, rrjetet sociale (facebook, instagram etj). 

Fitim Selmani dhe Erdoan Mikullovci (RTK), thanë sa kanë me përgatit emision për emetim, 

prandaj janë të detyruar të lëshojnë punimet e Kuvendit.  

Amir Gërguri, tha se në raport nuk është paraqit edhe aktiviteti i shpalljes së laureatëve të vitit.  

Pasi që u konstatua se aktiviteti i shpalljes së laureatëve të vitit nuk është paraqit në raportin e 

punës, mbetet për obligim që ai aktivitet të shtohet në raport të punës. 

Meqë nuk kishte diskutime tjera, kryesuesi e hudhi raportin në votim. I njëjti u miratua njëzëri.  

        

6. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar për vitin 2018 

 

Në fillim të fjalës së vet që lidhet me këtë pikë të rendit të ditës, kryesuesi tha se raporti financiar 

nuk ka qenë pjesë e materialeve që ju kemi dërguar për mbledhje të Kuvendit të punës për të 

vetmen arsye se ka qenë në proces të auditimit nga një kompani e licencuar, ashtu siç kërkohet 

me ligj. Tani raportin e kemi me vete dhe do ta analizojmë ashtu siç kërkoni ju. 

Fillimisht, tha kryesuesi, do ju njoftoj me të gjithë zërat apo linjat buxhetore të konstatuara nga 

auditori dhe pastaj do ta hapim diskutimin.  

Auditori ka konstatuar se gjatë vitit 2018, të hyrat e përgjithshme kanë qenë 52,603€, kurse 

shpenzimet e përgjithshme 39,195€. 

Kur flasim për të hyrat, auditori ka konstatuar se ato janë si më poshtë: 

 6,568€ - mjete të bartura,  

 6,930€ - të hyra nga kuota, 

 36,250€ - të hyra mga MKRS, 

 95€ - të hyra nga arkëtimi i kartuqave, 

 1,060€ - të hyra tjera, dhe 

 200€ - kthim i mjeteve në xhirollogari. 

Kur flasim për shpenzimet, auditori ka konstatuar se ato janë shpenzuar për këto kategori: 

 2,025€ - shpenzimet për palestër, 

 1,500€ - kompenzimet për refrime, 

 280€ - kompenzimet për vëzhgime, 
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 480€ - kompenzimet për komisarin e garave, 

 445€ - kompenzimet për mjekun, 

 1,090€ - kompenzimet për mbledhje të Komitetit Ekzekutiv, 

 900€ - kompenzimi për kryetarin, 

 1,260€ - kompenzimi për sekretarin, 

 250€ - kompenzimi për mirëmbajtje të web-faqes, 

 600€ - kompenzimi për financierin, 

 1,350€ - kompenzime tjera, 

 766€ - pagesa e tatimeve, 

 825€ - pagesa e kontributeve, 

 3,310€ - shpenzimet për organizim të turnirëve (“9 Prilli” dhe “28 Nëntori”), 

 17,444€ - shpenz. për pjesëmarrje në gara ndërkombët. (Eretria-Greqi & Poreq, Kroaci), 

 1,718€ - furnizimi me rekuizita sportive, 

 73€ - furnizim me libreza të anëtarësisë, 

 42€ - furnizim me ujë për freskim të lojtarëve, 

 100€ - derivate të naftës, 

 357€ - shpenz.për mbrëmjen e shpalljes së laureatëve të vitit 2017, 

 480€ - shpenz.për mbrëmjen e shpalljes së laureatëve të vitit 2018, 

 200€ - shpenzime të anëtarësimit në KOK, 

 229€ - provizione bankare, 

 300€ - shpenzime për shërbime të auditimit, 

 1,407€ - shpërblime (laureatët e vitit dhe për turnirët e mbajtura), 

 154€ - shpenzime për reprezentacion, 

 246€ - furnizim me llap-top, 

 690€ - meremetimi i defektit në kombin transportues gjatë shkuarjes në Eretria, Greqi,  

 674€ - shpenzime tjera. 

U tha se kështu e kemi të vështirë të japim kontribut në shqyrtim të raportit financiar, por u 

kërkua dhe ashtu u vendos, që raporti të skenohet dhe së bashku me procesverbalin të dërgohet 

tek anëtarësia, që pastaj eventualisht mund të kërkojnë sqarimet e nevojshme. 

Kryesuesi i pyeti kuvendarët se a u mjaftojnë 2 ditë të punës që të analizoni raportin dhe të jepni 

komentet tuaja.  
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Pas diskutimeve lidhur me këtë çështje, u vendos që procesverbali së bashku me raportin 

fiannciar të dërgohen deri më 06 mars, kurse përgjigjet me komente, të kthehen deri më 11 mars. 

Meqë nuk kishte diskutime tjera, kryesuesi i ftoj kuvendarët të votojnë këtë pikë të rendit të ditës. 

Raportin financiar e hudhi në votim. I njëjti u miratua njëzëri.  

Fjalën e kërkoi Florin Xhema (SHKK). Ai përshëndeti të pranishmit dhe falënderoi për 

pranimin e SHKK-së në Federatë. Vazhdoi duke thënë se ne sot jemi në cilësi të vëzhguesit, por 

tani e tutje shpresoj se do të jemi anëtarë të përhershëm të Federatës.  

Meqë nuk kishte diskutime tjera, kryesuesi e hudhi raportin në votim. I njëjti u miratua njëzëri.  

 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i: 

a. Planprogramit të punës për vitin 2019, dhe 

b. Planit financiar/buxhetor për vitin 2019. 

 

Në fillim të fjalës së tij, kryesuesi tha se plani i aktiviteteve përmban të gjitha ato aktivitete me të 

cilat Federata do të mirret gjatë gjithë vitit 2019. 

Gjatë periudhës Janar-Shkurt, janë planifikuar të gjitha aktivitetet që lidhen me regjistrimet e 

anëtarësisë për gara të edicionit 2019. 

Gjatë periudhës Mars-Maj dhe eventualisht Qershor, janë planifikuar këto aktivitete: 

 Fillimi dhe zhvillimi i garave kampionale të stinorit pranveror, 

 Organizimi dhe mbajtja e turnirit “9 Prilli-Dita e miratimit të Kushtetutës”, 

 Zhvillimi i xhiros së parë të garave për kupë, dhe 

 Pjesëmarrja në gara ndërkombëtare – Portugali, 

Në pjesën e parë të muajit Korrik, pjesëmarrja në garat ndërkombëtare të organizuara nga 

Konfederata Botërore e sportistëve Amatorë", e njohur në terminologjinë ndërkombëtare me 

shkurtesën CSIT. 

Pjesa e dytë e muajit Korrik dhe muaji Gusht, për sportistë dhe udhëheqës të tyre, është planifiku 

si periudhë e pushimeve, por jo edhe për struktura të Federatës. 

Është planifikuar që prej mesit të muajit Shtator e deri në fund të muajit Nëntor apo fillim të 

muajit Dhjetor, të zhvillohen këto aktivitete: 

 Fillimi dhe zhvillimi i garave kampionale të stinorit vjeshtor, 

 Organizimi dhe mbajtja e turnirit “28 Nëntori-Dita e Flamurit”, 

 Zhvillimi i garave të mbetura për kupë,  

 Organizimi dhe mbajtja e shpalljes së laureatëve të vitit. 

Po ashtu, është planifikuar punë intensive lidhur me kërkesën për pranim në CSIT. 
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Kryesuesi tha se po e hapi diskutimin për këtë pikë të rendit të ditës.  

Meqë nuk kishte diskutime, kryesuesi e hudhi në votim. Planprogrami i punës u miratua njëzëri.  

Duke falënderuar për kontributin e tyre, në vazhdim, kryesuesi tha se do të shqyrtojmë edhe 

planin financiar/buxhetor. 

Në fillim, po ju njoftoj se MKRS, me vendim të veçantë, ka autorizuar KOK-un të thmeloj një 

trup punues-komision, për kategorizim të sporteve dhe sportistëve. Kategorizimi ka për qëllim të 

bën vlerësimin për ndarja të mjeteve nga buxheti i Ministrisë për zhvillim të aktiviteteve në 

Federatat përkatëse.  

Me qëllim të kryerjes së punës, komisioni ka përcaktuar kriteteret për vlerësim.  

Bazuar në këto kritere, Federata jonë meqë është specifike, është vlerësuar me numër të pakët të 

pikëve. Kjo rezulton edhe me ndarje të një buxheti të ulët.  

Ne kemi bër ankesë tek komisioni, duke kërkuar që specifikat tona të mirren parasysh. Komisioni 

ka kthy përgjegje, ku ka thënë se propozimi ynë duhet të futet në kritere dhe të mirret parasysh 

për të ardhmen, por jo edhe për këtë vit. Kjo ka bërë që unë të takohem me Drejtori e 

Departamentit për sport z.Ibër Alaj. Në takim kemi diskutuar lidhur me këtë problematikë. Kam 

marrë premtimin se do të na ndihmoj me projekt të veçantë për pjesëmarrje në garat e 

organizuara nga CSIT, në Tortosa të Spanjës.  

Sidoqoftë, jam i bindur se, me të gjitha vështirësitë që i kemi, planprogramin e aktiviteteve do ta 

përmbushim ashtu siç e kemi planifikuar. 

Edhe kjo pikë e rendit të ditës – plani i punës/aktiviteteve, u miratua njëzëri.   

 

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozicioneve të garave për vitin 2019 

 

Në fillim, kryesuesi tha se në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të mbajtur më 10 janar 2019, është 

vendos që sa i përket propozicionit të garave, t’i propozohet këtij Kuvendi, që neni që rregullon 

kohëzgjatje e ndeshjes/ve, të ketë këtë përmbajtje: 

 Nëse në gara do të marrin pjesë deri 9 ekipe, gjysëmloja do të zgjasë 15 minuta, 

 Nëse në gara do të marrin pjesë deri 11 ekipe, gjysëmloja do të zgjasë 12 minuta. 

Gjatë diskutimeve, përfaqësuesit e SHKK-së, kërkuan që garat të fillojnë në ora 17.  

Pas dhënjes së sqarimeve, të njëjtit u pajtuan që garat të zhvillohen sipas orarit të njohur, nga 

ora 19 deri në ora 22. 

Po ashtu, u vendos që gjysëmloja të zgjatë 12 minuta, që don të thotë që loja zgjatë 24 minuta. 

Kryesuesi i ftoj kuvendarët për diskutime tjera.  

Meqë nuk kishte diskutime tjera, kryesuesi i mbledhjes e hudhi në votim miratimin e pikës së 

ditës që janë propozicionet e garave. Edhe kjo pikë u miratua njëzëri.  
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9. Njoftim lidhur me aplikimin në CSIT – teksti i marrëveshjes me anëtarësi 

 

Për të sqaruar këtë pikë të rendit të ditës, kryesuesi ia dha fjalën z.Sefedin Sefaj, sekretar. 

Sefedin Sefaj, tha se për të realizuar aplikimin në CSIT është dashur të shqyrtohen shumë 

dokumente, si të CSIT ashtu edhe të FSPK. Sidoqoftë, me një punë të përbashkët me kryetarin, 

duke punuar në zyrën e tij deri në orët e vona (ora 21) dhe duke përgatitur një mori dokumetash 

dhe informatash, kemi arritur të përgatisim dosjen dhe të aplikojmë.  

Tani jemi në pritje të reagimit të tyre lidhur me aplikacionin. Bazuar në orarin e CSIT, besoj se 

dokumenatcioni ynë do të shqyrtohet deri në muajin Tetor’19. Pastaj, presim edhe fazën e 

monitorimit, që mund të zgjasë rreth 2 vite. 

Përveç aplikimit që kemi bërë, ne jemi duke përgatit edhe një marrëveshje që duhet ta lidhim me 

institucionet dhe kompanitë anëtare të Federatës. Sapo ta bëjmë gati, tekstin e marrëveshjes do 

t’ua dërgojmë të gjithëve. Këtë tekst të marrëveshjes, mund ta pasuroni edhe Ju.  

Marrëveshjet e tilla na nevoiten për shumë arsye, por mbi të gjitha për ta prezantuar para 

monitoruesve të CSIT.  

Isak Ejupi, kërkoi nga sekretari që i gjithë materiali që është dërguar në CSIT, t’i përcillet të 

gjithë kuvendarëve, që të shohin se sa punë po bëhet. 

Me kaq, përfundoi edhe kjo pikë e rendit të ditës. 

 

10. Të ndryshme 
 

Në këtë pikë të rendit të ditës, kryesuesi i mbledhjes iu dretjua kuvendarëve duke iu thënë se fjala 

është e juaja prandaj, urdhëroni, kush e don fjalën. 

Faton Shala (PK), kërkoi që përbërja e përzgjedhëses, në formë elektronike të përcillet tek e 

gjithë anëtarësia. 

 

 

Kuvendi i përfundoi punimet në ora 19:30 
 

 

 
 

Procesmbajtësi,                          Verifikues i procesverbalit:  

 

____________               _____________________  

Naim Gerbeshi                                         Fehmije Peposhi                                                 

 


