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0
për Liirinë e Asociimit në Orgaanizatat Joqe
everitare dhee Nenit 26 tëë Statutit
Në bazë të Ligji Nr. 04/L57
n vjetore më
ë datë 28.04 2016 të
të Asociacionit të Arrkitektëve tëë Kosovës të vitit 1999, në Mbledhjen
A
t Arkitektëvve të Kosovë
të
ës miratoi nd
dryshimin dhe
mbajturr në Prishtinëë, Kuvendi i Asociacionit
plotësim
min e Statutitt të sajë si:

STA
ATUTI I ASOCIACION
NIT TË ARK
KITEKTËVEE TË KOSO
OVËS
2016
Organiziimi i arkitekttëve në form
më të shoqatëës në teritoriin e Kosovës ka nisur në vitet
v
60' të shek.XX.
s
Në fillim
m të viteve 80
0’ krijohet Sh
hoqata e Arkitektëve të Kosovës
K
si pjesë e Lidhjess së Arkitekttëve të
Jugosllavvisë, lidhje e cila shuhet në fund të viteve 80’. Gjatë viteve tëë 90’ Shoqataa e Arkitektëëve të
Kosovëss mbijetoi si të
t gjitha institucionet e Kosovës.
K
Menjëherë pas mbarimit të luftës së vitit 1999,
anëtarëtt e Shoqatëss së Arkitektëëve të Kosovës kanë pasu
ur disa mbled
dhje në lidhje me riorgan
nizimin
dhe vazh
hdimin e fun
nksionimit të sajë. Në Dhjjetor 1999 Shoqata organizon Mbled
dhjen e Kuvendit në
të cilin aaprovohet Sttatuti dhe emri i ri i sho
oqatës si Asociacioni i Arkkitektëve të Kosovës AAK
(Assocciation of Arch
hitects of Ko
osovo), dhe në
n Mars të vitit 2000 regjjistrohet si Organizatë
O
Jo
o
Qeveritaare.
DISPOZZITAT E PËRG
GJITHSHME
E
Neni 1
ovës (në teksstin e mëtutjeshëm: aak) është organ
nizatë joqeveeritare,
Asociacioni i Arkitektëve të Koso
joprofitaabile dhe pro
ofesionale nëë bazë vullneetare në të cilën janë të bashkuar
b
arkkitektë të Republikës
së Kosovvës.
Neni 2
mpetenca të plota publikke sipas ligjevve në fuqi pëër organizataat jo
aak ështtë person jurridik, me kom
qeveritaare ne Repub
blikën e Koso
ovës.
Neni 3
1)
2)
3)
4)

Emri i plotë i aak është: Asociacioni i Arkitektëvee të Kosovës
Selia e aak është
ë
në Prishtinë.
aak përdorëë emrin e plo
otë në gjuhën serbe:Asoccijacija Arhitekata Kosova.
aak përdorëë emrin e plo
otë në gjuhën
n angleze: Arrchitects Association of Kosovo.
K

5) Emri i shkurttuar akronim
mi i aak në gjuhën shqipee, serbe dhe angleze ështtë:
shkronja të vogla.
v
6) aak e ka sheenjën, embleemën dhe vulën.
7) aak e ka web faqen publike në intern
net,
8) aak e ka e‐m
mailin zyrtar me të cilin komunikon nëë mënyrë zyrtare.
9) aak e ka revvistën a®k.
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aak ‐ mee

QËLLIM
MET DHE DETTYRAT
Neni 4
aak vepron në mënyyrë të pavaru
ur në arritjen
n e qëllimevee të përcaktu
uara me këtëë Statut dhe mund të
bashkoh
het me shoqaata të tjera dhe
d të antarëësohet në rrjjete të ndrysshme në përp
puthje me Ligjet e
Republikkës së Kosovvës.
Neni 5
Qëllimett e aak janë:
Bashkim
mi i arkitektëvve për krijim
min dhe zhvilllimin e ambientit kreativv në Kosovë. Në krijimin e zërit të
përbashkët që do të flas në em
mër të shum
micës për të gjitha çështtjet me rënd
dësi për pro
ofesionin,
shoqërin
në dhe ambiientin jetëso
or. Në zhvillimi dhe avan
ncimi i profesionit të arkkitektëve dhee statusit
të tyre në shoqëri duke ruajtur reputacion
nin e professionit , nderrin dhe të drejtat
d
e arkkitektëve,
njëkohësisht duke iu mundësuaar dhe avanccuar kushtett për ushtrim
min e professionit të arkitektit në
mënyrë cilësore. Nëë avancimin e infrastruktturës ligjore për profesio
onin e arkitekturës. Në realizimin
e intereesave të gjë
ëra dhe të përgjithshm
me shoqërorre përmes profesionit
p
t arkiktektu
të
urës. Në
promovimi n e ruajttjes së vleravve të trashëgimisë së tëërësive urban
ne, arkitekto
onike dhe vleerave të
tjera shpirtërore e materiale tëë kulturës sëë vendit. Nëë etëdijesim
min për mbro
ojtjen dhe ru
uajtjen e
mjedisit përmes formave
f
të ndryshme të angazhim
mit dhe pro
omovimin e urbanizmitt dhe të
arkitektu
urës së gjeelbër. Në avancimin e interesavve të profe
esionit në nivel
n
kombëëtar dhe
ndërkom
mbëtar.
Neni 6
Për realiizimin e qëlliimeve, aak do
d të angazho
ohet që të bëjë:
1) organizimin e takimeve profesionalee, seminarevee, trajnimeve
e dhe konferrencave;
2) përcjellje, sh
hqyrtim dhe të marr pjessë në grupe punuese
p
në hartimin
h
e in
nfrastrukturëës ligjore
për profesio
onin e arkitekktit;
3) bashkëpunim
m me organiizata për qëllime të avancimit të proffesionit në nivel kombëtaar dhe
ndërkombëttar;
4) organizim tëë fushatave ttë lobimit pë
ër qëllimet e interesit të profesionit dhe
d të aak ;
;
5) botimin i fletushkave dh
he revistave profesionale
p
6) promovimin
n e profesionit përmes mediave;
7) përgatitjen dhe
d organizim të konkurseve në fush
hën e arkitekkturës dhe urrbanizmit;
8) promovimin
n dhe ruajtjen
n e vlerave të pronës intelektuale dh
he autoriale;
9) aktivitete tëë tjera në përrputhje me qëllimet
q
e aak dhe në pajjtim me ligjin
n;
10) ndarjen e çm
mimeve vjeto
ore për arkitekturë dhe çmimeve
ç
të tjera
t
të përsh
htatshme pëër arritje
të veçanta në
n fushën e arkitekturës
a
dhe
d urbanizm
mit:
11) trajnimin dh
he edukimin e vazhduesh
hëm të anëtaarëve dhe arkkitektëve për të qëndruaar në
trendet bash
hkëkohore tëë zhvillimit profesional;
p
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ANËTARSIA
Neni 7
hë arkitektëtt të cilët i plo
otësojnë krite
eret për anëëtarsim
Në aak kkanë të drejttë të anëtarssohen të gjith
pa diskriminim race,, gjinie, religjjioni, kombësie, moshe dhe
d aftësie fiizike.
Neni 8
Anëtarët e aak mund të kenë staatusin e anëttarit të:
A. rregullt;
B. ndërlidhur dhe
d
C. nderi.
Neni 9
d tëbëhet përmes
p
rregu
ullores së veççantë.
Për rasteet e veçanta anëtarsimi do
Neni 10
0
Anëtar të
t rregullt të aak mund tëë bëhen arkiitektët të cilëët:
1. gjatë studim
meve profesionale kanë arritur
a
gradëën akademike
e me sukses prej min 300
0 kredive
ECTS (5 vite
e studim) në ndonjërën prej
p institucio
oneve univerrsitare të akrredituara në Kosovë,
ose jashtë vendit;
v
2. tregojnë inttegritet perso
onal dhe resspektojnë Kodin Etik.
3. janë të angaazhuar gjatë gjithë kohëss me profesio
onin e arkiteekturës.
Neni 11
Anëtar i ndërlidhur i aak i ka këto kategori:
met të Arkiteekturës
B.1 Bachelor, mund të bëhet personi që ka arritur grradën bachelor në studim
në ndonjërë
ën prej institu
ucioneve uniiversitare të akredituara në Kosovë dhe
d jashtë veendit me
min 180ECTSS.
B.2 Student, mu
und të bëhet personi që vijon
v
studimeet e arkitekturës në ndon
njërën prej
institucionevve universitaare të akredituara në Kossovë dhe jash
htë vendit.
B.3 Ndërkombëttar mund të bëhet arkiteekti i ndonjë vendi të bottës i cili në vendin
v
e vet ose
o në
Kosovë ështtë i angazhuaar gjatë gjithë
ë kohës në profesionin
p
e arkitekturës dhe tregon
n dëshirë
që të përfito
oj njohuri dhe eksperienccë me rrjetëzzim në aak.
Neni 12
d të bëhet seecili person i cili me angaazhimin e vettë ka kontrib
buar në zhvilllimin e
Anëtar i nderit mund
arkitektu
urës dhe urb
banizmit.
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Neni 13
Obligimeet e anëtarëvve janë:
1)
2)
3)
4)
5)

që të punojn
në në përmb
bushjen e qëlllimeve dhe të
t detyrave të
t aak;
që të respekktojnë dhe zb
batojnë Statu
utin e aak dh
he Kodin Etikk të Arkitektiit;
që të marrin
n pjesë dhe m
mbështesin aktivitetet
a
e aak;
që të punojn
në në përsossjen dhe edukimin e vazh
hdueshëm prrofesional.
që në mënyrrë të rregulltt t’I kryejnë obligimet
o
nd
daj aak.

Neni 14
Anëtarsiimi bëhet mee plotësimin e kushteve të statusit gjjegjës dhe:
1) Për kandidattët për statu
usin e rregulltt, duhet të kenë
k
një reko
omandim preej njërit nga anëtarët
e rregullt ose të merituaar të aak që tregon
t
se kan
ndidatët janëë dëshmuar në profesion
n dhe
kanë respekktuar Kodin Etik
E profesion
nale gjatë pu
unës së tyre;
2) Për kandidattët për statu
usin e ndërlid
dhur duhet tëë kenë një reekomandim prej njërit ngga
anëtarët e rregullt, të merituar të aaak ose të ndëërlidhur, që tregon
t
se kan
ndidatët janëë
dëshmuar në profesion dhe
d kanë resspektuar Kod
din Etik profe
esional gjatëë punës së tyyre;
Propozim
mi shqyrtoheet nga Kryesiia ose Këshilli të cilin mund ta caktojë
ë ajo dhe e bën
b miratimiin ose
refuzimiin sipas rregu
ullores për anëtarsi.
Neni 15
min për zgjed
dhjen e anëttarëve të meerituar dhe tëë nderit mun
nd ta jep seciili anëtar i rregullt i
Propozim
aak. Pro
opozimi shqyyrtohet nga Kryesia
K
dhe Këshilli
K
të cilin mund ta caktojë ajo dh
he miratimin
n e bën
Kuvendi i aak sipas rregullores
r
për anëtarsi.
Neni 16
Sekretarri i aak në Zyyrën Ekzekutive, mban reegjistrin e anëëtarsisë me të
t dhënat e anëtarëve, b
bën
evidencëën dhe përditësimin e tijë.
Neni 17
mrin e anëtarit, ditëlindje
en, adresën,
Regjistri i të dhënavee duhet të përmbaj emriin dhe mbiem
vendban
nimin, statussin e anëtaritt, të dhënat për arritje akkademike (ko
opjet e diplo
omave/certifikatave),
licencat,, një fotografi, kontaktett me telefon dhe elektron
nike, CV, paggesa e anëtarrsisë, donaciionet
dhe kontributet nësee ka.
Neni 18
nëtar do ti jeepet kartela e anëtarësisë me identitet personal dhe
d të statussit dhe kateggorisë në
Secilit an
afat dhee formë sipass rregullores për anëtarsi.
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Neni 19
Pagesa e anëtarsisë është kusht për anëtarsiim dhe mbajtjen e statussit të anëtarit të aak.
1) Tarifa është parapagim i anëtarsisë vjetore
v
dhe bëhet
b
sipas Statuseve
S
dh
he Kategorivee.
2) Statusi C. i anëtarsisë
a
së nderit nuk ka
k tarifë (osee tarifa është
ë 0).
3) Tarifat, afateet dhe mënyyra e pagesëss së anëtarsisë do të përccaktohen mee rregullore për
p
anëtarsi.
Neni 20
0
1) Anëtarsia në aak ndërpritet me:
nëtarsisë për një vit e mëë shumë;
a) mosspagesë të an
b) dorëëheqje me këërkesë perso
onale
c) përjashtim;
Neni 21
Anëtarsiia mbaron me
m vdekjen e anëtarit
Neni 22
mërojë anëtarin të cilit i ndërpritet
n
an
nëtarësia mb
brenda afatit të
Zyrja Ekzzekutive e aaak do të lajm
caktuar sipas rregullores për anëëtarsi.
Neni 23
Kundër vendimit pëër përjashtim
min nga anëëtarësia, anëëtari mund të paraqesë
ë ankesë mee shkrim
mbrenda afatit të caaktuar sipas rregullores
r
p anëtarsi.
për
ORGAN
NIZIMI
Neni 24
Strukturra organizativve e aak është:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Kuvendi;
Kryetari dhee Kryesia;
Këshilli Disip
plinor;
Këshilli i Reggjioneve;
Këshilli i Gru
upeve të Pun
nës;
Këshilli Mbikkëqyrës;
Sekretari dh
he Zyrja Ekzekutive;

KUVENDI
Neni 25
ni më i lartë u
udhëheqës i aak.
Kuvendi është organ
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p
vettëm anëtarëtt me status të
t rregullt (A
A.) të aak.
1) Kuvendin e përbëjnë
2) Kuvendi përrbëhet prej delegatëve
d
dh
he Kryesisë.
3) Anëtarët e aak
a i arrijnë qëllimet
q
e tyyre nëpërmjeet delegatëvee si përfaqëssues të tyre të
t
përzgjedhurr në organet e aak, dhe në
n mënyra tëë tjera të pun
nës tëpërcaktuara me Staatut dhe
Rregulloret e aak.
Neni 26
m:
Anëtarët e rregullt të aak përzgjedhin delegaatët sipas çelësit në vijim
p së paku pesë (5) anëëtarë të rregu
ullt emëron një delegat në
n Kuvend,
1) Grupi bazë prej
2) Për t’u emërruar delegat në Kuvendin
n e aak, anëttari i rregullt i aak duhet të sjellë dëshmi në
formë të shkkruar ‐Deklerratë për emëërim më nën
nshkrime autentike nga grupi
g
bazë prrej të
paktën pesë
ë (5) anëtarë të rregullt.
3) Për punën e tyre në Kuvvend, delegatët japin përrgjegjësi grup
peve bazë tëë tyre të cilatt i kanë
deleguar ataa;
4) Mandati i de
elegatëve zgjjatë tri vjet, me mundësii të rizgjedhjes.
5) Numri i grup
pit bazë që delegojnë njëë delegat në Kuvend me kohë
k
mund të
t ndryshoj‐ të rritet
apo të zvogëëlohet varësisht prej num
mrit të anëtarëve të rregullt të aak, në
n mënyrë qëë të
ruhet numri i arsyeshëm
m i delegatëve në Kuvend
d.
6) Kushtet dhee metodat e delegimit
d
dhe mënyrat e zgjedhjes nëë Kuvend të aak janë përrcaktuar
me Rregulloren e Punës së Kuvendit.
Neni 27
n e aak, në qoftë se nuk është
ë
i
Grupi baazë mund të revokojë deelegatin që e përfaqëson në Kuvendin
kënaqurr me punën e tij për çka është
ë
i obligu
uar ta njofto
ojë Kryesinë e aak me shkkrim.
Neni 28
es së delegattit, grupi bazë mund të emërojë një delegat
d
tjetër, për çka ësshtë i
Në rast ttë dorëheqje
obliguarr ta njoftojë menjëherë
m
K
Kryesinë
e aaak me shkrim
m.
Neni 29
9
Kompetencat e Kuve
endit janë:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

të miratojë politikat
p
qevverisëse të Krryesisë së aaak në pajtim me këtë Stattut dhe ligjin
n në fuqi;
të miratojë buxhetin
b
dhee aprovojë raaportet finan
nciare dhe narrative të aak;
të miratojë të
t gjitha rreggulloret e bre
endshme të aak;
të miratojë programet
p
e angazhimit të aak;
të vendosë për
p statuse dhe
d kategori të reja të an
nëtarësisë ap
po t’i hjek ato
o;
të vendosë mbi
m ndryshim
met e Statutiit;
të vendosë për
p politikat e punësimit në Zyrën Ekkzekutive të aak;
a
të vendosë mbi
m shuarjen
n apo bashkimin e aak me
m ndonjë Shoqatë tjetër;;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

të vendosë për
p shpërndaarjen e asete
eve të aak paas shpërbërjees së saj;
të vendosë mbi
m emërimiin dhe shkarkimin e anëttarëve të Kryyesisë apo sh
hpërbërjen e tij;
të aprovojë ndryshoj dhee plotësoj Ko
odin Etik të Arkitektëve;
A
të aprovojë çdo transakccion të aak që
q tejkalon sh
humën prej 10 000 €;
të aprovojë tarifat e anëëtarsisë së aaak;
të aprovojë tarifat e shëërbimeve që aak i bën me palët
të vendosë për
p themelim
min e çmimeve të shërbim
meve professionale;
të vendosë për
p emërimeet për anëtarr nderi dhe anëtar
a
të merituar.
të marr vend
dime për anëëtarësim në organizata ndërkombëta
n
are;
të bëjë dhën
nien e një intterpretim au
utentik të dispozitave të Statutit
S
të aaak dhe Rregu
ulloreve
të miratuaraa nga Kuvend
di.

Neni 30
Mbledhjjet e Kuvend
dit të aak janë Mbledhjett e Rregullta, Mbledhjet Zgjedhore
Z
dh
he Mbledhjeet e
Jashtëzaakonshme.
1) Mbledhjet e rregullta të Kuvendit do
o të mbahen një herë në vit. Data e mbajtjes
m
së
Mbledhjes së
s rregullt të Kuvendit caktohet nga Kryesia
K
e aakk.
2) Mbledhjet Zgjedhore
Z
të Kuvendit mb
bahen çdo dyy (2) vite.
3) Mbledhjet e jashtëzako
onshme të Kuvendit mund
m
të thirren nga më
m shumë sse 1/2 e
delegatëve të
t
Kuvendit, me apo pa
p kërkesë të
t Kryesisë, kur për këtëë ekzistojnë arsye të
justifikueshm
me dhe që kanë të bëjjnë me marrrjen e ndon
një vendimi për të cilin
n është i
autorizuar vetëm
v
Kuvendi.
4) Të gjithë ven
ndimet e Kuvvendit merreen në formë të shkruar;
5) Kuorumi për vendimmaarrje të Kuveendit ekzisto
on kur në Ku
uvend marrin pjesë më tepër se
gjysma e de
elegatëve të aak.
6) Të gjitha ven
ndimet e Kuvvendit do të
ë merren me 2/3 e votavve të delegatëve që janëë prezent
në mbledhjeen e Kuvend
dit. Përjashttimisht, disp
pozitat e këttij Statuti do
o të përcakttojnë ato
vendime përr të cilat do të
t nevojitet vota
v
pozitivee e 2/3 të të gjithë deleggatëve të Kuvvendit.
7) Delegatët e Kuvendit fto
ohen në mëënyrë të rreggullt, me shkkrim/ thirrje elektronike,, së paku
15 ditë paraa mbajtjes së
s mbledhjes së rregulltt të Kuvendiit, dhe 30 ditë para mb
bajtjes së
mbledhjes zgjedhore
z
të Kuvendit. Thirrjes
T
për mbledhje
m
të Kuvendit i bashkëngjiteet rendi i
ditës dhe çdo raport i cili dorëzzohet në shqyrtim dhe vendimmarrrje për delegatët e
Kuvendit. Mbledhjet
M
e Kuvendit do të m
mbahen në hapësirat e angazhuara nga
Sekretari(Drrejtori Ekzekkutiv). Ftesatt për mbled
dhjen e Kuvendit i përggatitë dhe i dorëzon
Sekretari.
8) Çdo delegatt i Kuvenditt ka për ob
bligim të infformojë deleegatët e tjeerë mbi ekziistimin e
konfliktit të interesit pëër ndonjë çëështje e cilaa do të vend
doset në mb
bledhjen e Kuvendit.
K
Delegati i Ku
uvendit me konflikt interesi në ndon
një çështje të caktuar pëër vendimmaarrje nga
Kuvendi nukk do të votojjë për atë çë
ështje. Konfliikt interesi nënkupton
n
siituatën kur delegati
d
i
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9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)

Kuvendit apo të afërmit dhe familjarrë të tij mund
d të kanë intteres personal apo ekono
omik nga
çështja e cakktuar.
Delegatët e Kuvendit jan
në të obliguaar që të treggojnë lojalitet ndaj aak, të
t mbrojn intteresat e
saj, të ushtrojnë funksio
onin e anëtarrit të Kuvend
dit me mirëb
besim dhe ku
ujdes dhe të mbrojnë
fshehtësinë e informatavve jopublike të aak.
Në çdo mblledhje të Ku
uvendit caktohet Komisiioni i punëss së Kuvendiit për udhëh
heqjen e
mbledhjes. Komisioni i punës i Mb
bledhjes së K
Kuvendit ësh
htë përgjegjëëse për përpilimin e
procesverbaalit nga mbleedhja e Kuvvendit, kursee vendimet e dala nga Kuvendi,
K
në emër të
delegatëve të
t Kuvendit i nënshkruan
n Kryetari dhe Sekretari i aak.
Procesverbaalet nga mb
bledhja e Ku
uvendit do t’i dorëzoheen për nënsshkrim, në mënyrë
elektronike secilit deleegat pjesëmarrës në affat prej 5 ditësh nga dita e mbaajtjes së
mbledhjes. Delegatët
D
do
o t’i përgjigje
en kërkesës për
p nënshkrimin e procesverbalit në afat prej
3 ditësh nga dita e pranimit të
ë tij. Mosnënshkrimi i procesverb
balit, pa arrsye për
kundërshtim
min e përmbaajtjes së tij, do
d të konsideerohet si praanim i tij.
Mbledhjet e delegatëve të Kuvendit do të inçizohen në mënyyrë audio.
Një vendim i natyrës urggjente i kualifikuar si i tilllë nga ana e Kryesisë apo
o edhe i paraaparë me
dispozitat e Statutit mu
und të votoh
het nga ana e delegatëvve të Kuvendit edhe nëë mënyrë
elektronike. Kërkesa pëër miratimin e vendimit duhet t’u dërgohet
d
të gjithë deleggatëve të
Kuvendit, kurse
k
Vendim
mi konsiderrohet i miraatuar nëse është votuaar pro vend
dimit në
përputhje me
m paragrafin
n 4 dhe 5 të nenit këtij neni.
n
Për qëllime të këtij paragrafi “prezent”
“
sipas paragrrafit 4 dhe 5 të këtij nenii do të nënku
uptojë deleggatët që i janë përgjigjur kërkesës
në mënyrë elektronike.
e
Të gjitha ven
ndimet e Kuvvendit do të arkivohen në
n Zyrën Ekze
ekutive në se
elinë e aak dhe
d do të
mirëmbahen
n nga Sekretari.
Vendimet e Kuvendit mu
und t’u ipen
n në shiqim çdo anëtari të
ë rregullt të interesuar tëë aak;
Mbledhjet e Kuvendevee Vjetore mund të jenë, por jo dom
mosdo, të hapura pjesërisht ose
tërësisht (çd
do pjesë e mbledhjes)
m
për
p anëtarët e të gjitha statuseve, gjë
g për të cilën do të
vendos Kryeesia ose Kuveendi paraprakisht ose gjaatë mbajtjes së mbledhjees.
Mbledhjet Zgjedhore
Z
dh
he të Jashtëzakonshme tëë Kuvendit nuk janë të hapura për an
ntarësinë
e gjerë dhe publikun.
Në rast se për ndonjë mbledhje
m
Kuvvendi nuk arrrinë numrin e duhur të delegatëve
d
attëherë ai
automatikisht shtyhet për një periud
dhë 15 ditëshe kur Kuvendi duhet tëë mblidhet me
m rendin
e njejtë të ditës.

Neni 31
p
vendo
os me votim publik.
1) Kuvendi në parim
2) Kuvendi mund të vendossë që në rastte të caktuarra, votimi të jetë votim i fshehtë.
3) Vendimi përr zgjedhjen apo
a shkarkim
min e Kryetarit dhe anëtarve të Kryesiisë gjithmonë do të
bëhet me vo
otim të fsheh
htë.
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KRYESIA
A DHE KRY
YETARI I aak
k
Neni 32
erisë me orrganizatën dhe
d
përbëheet prej Krye
etarit, Nënkrryetarit, Kryetarit të
Kryesia e aak qeve
Këshillit Disiplinor, Kryetarit
K
të Këshillit
K
të Re
egjioneve dhe Kryetarit të Këshillit të Grupeve të Punës.
Neni 33
Kryesia e aak:
on vizionin dhe
d misionin e aak dhe orienton në arritjen e qëlllimeve të cakktuara
1) Përcakto
në Statu
ut;
2) Përcakto
on dhe mbikëqyrë zbatim
min e politkave dhe të strrategjive të qeverisjes
q
pëër një
zhvillim të qëndruesshëm dhe të vazhdueshëm të aak jo vetëm
v
mbrenda mandatit kohor
të caktuar me Statutt.
3) Zbaton vendimet
v
e Kuvendit;
K
4) Sipas neevojës, për qeeverisje sa më
m tëmirë të aak, inicon dhe
d punon në
n amandam
mentimin
e Statutit dhe të rreggulloreve pëër aprovim ngga Kuvendi;
5) Miraton
n rregulloret e procedurë
ës përveç atyyre që i miratton Kuvendi, si dhe ndrysshimet e
tyre dhe
e amandameentet;
6) Për punë
ën e sajë jep
p përgjegjësi dhe i raporton Kuvendit një here në vit.
7) I propozzon Kuvenditt projekt‐pro
ogramin vjeto
or dhe afat‐ggjatë të aak;
8) I propozzon Kuvenditt miratimin e planit finan
nciar dhe mirratimin e lloggarisë
përfundimtare, disku
uton çështje
et financiare të aak, merrr vendime mbi financimin
ne
përkohsshëm deri nëë miratimin e planit financiar dhe merr në konsideeratë dhe miraton
pasqyrat financiare periodike;
9) Vendos për thirrjen e Kuvendit, dhe përgatitt dhe organizzon punën e tij;
10) Emëron dhe shkarko
on anëtarët e Këshillave;
11) Shqyrton dhe mirato
on propozimet e Këshilleeve;
12) Emëron komisionin për zgjedhje
en e Sekretarit ( Drejtoritt Ekzekutiv të aak) me an
në të
konkursit;
13) Në rast të
t mospërmbushjes së detyrave e sh
hkarkon Sekretarin;
14) Miraton
n Rregulloren
n e punës së Zyrës Ekzeku
utive(ndryshimet e saja),, e cila përcakton
mënyrën
n e organizim
mit të punës,, sistematizim
mi e vendeve
e të punës, punës
p
dhe deetyrave
të Zyrës Ekzekutive si
s dhe shërbiimeve professionale të aaak.
15) Mbikëqyyrë punën e Sekretarit dh
he të Zyrës Ekzekutive;
E
16) Merr vendime për propozimin
p
e anëtarëve p
për anëtarësim në aak;
17) Merr vendime për propozimet,
p
k
kërkesat
e an
nëtarësisë nëë nivelin e sttatuseve;
18) Emëron delegatë pëër organizata dhe organe të tjera,
19) Nxit dhee zhvillon basshkëpunim me
m Odën e Arkitektëve
A
të
ë Kosovës;
20) Nxit dhee zhvillon basshkëpunimin
n me organizzata të ngjash
hme kombëttare dhe
ndërkom
mbëtare;
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d
të jap informata tëë duhura Kësshillit Mbikëq
qyrës për qëëllime të
21) Ka për detyrë
ndërmarrjes së veprrimeve për tëë eliminuar defektet;
d
22) Sipas neevojës merr vendime
v
në lidhje
l
me orgganizimin e ngjarjeve
n
kryyesore: kongrese,
simpoziu
ume, konfereenca, konferrenca shkenccore dhe të tjera,
t
ekspozita dhe udhëëtimet
profesio
onale për anëëtarët e saj;
23) Koordinon punën e anëtarëve
a
tëë aak;
24) Kryen ed
dhe punë të tjera të përccaktuara në Statut.
S
Neni 34
a me shum
micë votash, me votim tëë fshehtë të delegatëve. Mandati
Kryetari zgjedhet ngga Kuvendi i aak
i Kryetarrit zgjat 2 (dyy) vjet me mundësi të rizzgjedhjes vettëm edhe për një mandatt (2+2).
Neni 35
Kryetari i aak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Pëërfaqëson aaak,
E udhëheq Kryyesinë e aak..
Veendos dhe sh
hkarkon anëttarët e Kryessisë së aak.
Sigguronë zbatiimin e vendimeve dhe pëërfundimevee të Kryesisë dhe Kuvend
dit ;
Ku
ujdeset për zbatimin
z
e Sttatutit dhe akkteve të përggjithshme;
Nëënshkruan veendimet dhe aktet e tjerra të miratuaara nga Kryesia dhe Kuveendi;
Bëën thirrjen e mbledhjeve të Kryesisë dhe të Kuven
ndit;
Mbikëqyrë traansaksionet financiare,
f
Nëënshkruan ko
ontratën përr angazhimin
n e Sekretaritt;
Ku
ujdeset për shpenzimin
s
r
racional,
efekktiv dhe përd
dorimin e duhur të fondeeve,
Nëëse është e nevojshme,
n
i jep autorizime palëve tëë treta për përfaqësim tëë caktuar të aak.
a
Krryen detyra të
t tjera të pëërcaktuara me
m Statut dhee aktet e përgjithshme.

Neni 36
het:
Kandidati për Kryetaar të aak duh
Të jetë anëtar i rregullt i aak me së paku
p
5 vite anëtarsie pan
ndërprerje;
Të jetë i shquar me integgritetin perso
onal dhe resspektimin e Kodit
K
Etik;
Të jetë i shquar me punëën e vetë si arkitekt;
a
Të sjell dësh
hmi në formëë të shkruarr “Deklaratë për kandidat” me nënsh
hkrime auten
ntike nga
grupi prej tëë paktën njëzzet(20) anëtaar të rregullt;
5) Të jap në fo
ormë të shkruar mënyrëën se si do të
t qeveriset aak gjatë mandatit
m
që ai do të
udhëheq mëë të;
1)
2)
3)
4)
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Neni 37
n kandidatët për Kryesinë e aak në përbërje: Nëënkryetar, Kryetar të
1) Kryetari i aaak propozon
Këshillit Disiiplinor, Kryeetar të Këshillit të Regjio
oneve dhe Kryetar të Këëshillit të Gru
upeve të
Punës. Prop
pozimi si pakko duhet të votohet prejj Kuvendit me
m shumicë votash, me votim të
fshehtë.
2) Mandati i Kryesisë zgjatt 2(dy) vjet me mundësi të rizgjedh
hjes edhe vetëm për njëë mandat
(2+2).
Neni 38
K
e aaak në rast tëë mungesës së
s tijë.
Nënkryeetari do të zëëvendësojë Kryetarin
Neni 39
orëheqjes sëë Kryetarit zë
ëvendësimin do ta bëjë Nënkryetari
N
o njëri prejj
ose
1) Në rast të do
anëtarëve tëë Kryesisë deeri në Mbled
dhjen e Kuveendit të Jashttëzakonshëm
m Zgjedhor, në të
cilin do të ap
provohet dorëheqja dhe bëhet zgjedhja e Kryetarit dhe të Kryyesisë së re brenda
b
afatit prej 60
0 ditë.
2) Në rast të do
orëheqjes osse shkarkimitt të Nenkryeetarit , Kryetaari i aak do tëë bëjë zaven
ndësimin
e tijë me një
ërin prej Kryeetarëve të Këëshilleve derri në zgjedhje
en e Nënkrye
etarit të ri ngga
Kuvendi me propozimin e Kryetarit të
t aak.
3) Në rast të do
orëheqjes osse shkarkimitt të Kryetarëëve të Këshilllit Disiplinor,, të Këshillit të
t
Regjioneve dhe
d Këshillit të Grupeve të Punës, Kryetari i aak bën
b emërimiin e zëvendëësimit të
tyre me nën
nkryetarët e Këshilleve
K
deeri në zgjedh
hjen e Kryetaarëve të ri të Këshilleve nga
n
Kuvendi me propozimin e Kryetarit të
t aak.
Neni 40
ore me kand
didatë për an
nëtar të kryessisë duhet tëë jetë e dorëzuar në Zyrëën
1) Lista zgjedho
Ekzekutive të
t aak jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para mbajtjes së Mbleedhjes Zgjedhore të
Kuvendit.
2) Lista zgjedho
ore do të jetë në dispoziccion të anëtaarësisë, kësh
htu që delegaatët e Kuvendi dhe
anëtarët duhet të inform
mohen nëpërrmjet web faaqes së aak dhe
d postës elektronike ose
tabelës së laajmërimeve për
p të paktën
n 15 ditë parra Mbledhjess së Kuvendit.
3) Lista Zgjedhore duhet të
ë përmbajë liistën e kandiidatëve me të
t dhëna të mjaftueshme
m
e
personale, dhe
d me programin e prop
pozuar të punës për periudhën prej dy
d vjetësh.
Neni 41
hërret dhe i kryeson
k
Kryeetari i aak.
1) Mbledhjet e Kryesisë i th
2) Mbledhjet e Kryesisë mu
und të mbah
hen edhe në lokacione tëë tjera jasht selisë
s
së aak dhe
mund të janë me karakter publik.
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bahen gjatë një
n viti ështëë katër (4, të shpërndara në çdo
3) Minimumi i mbledhjeve që do të mb
tre muaj) ku
u prania e anëtarëve të kryesisë nuk mund
m
të jetë
ë më e vogël se tre (3) an
nëtarë.
Neni 42
në mbledhje
et e saja merr vendime tëë plotëfuqish
hme nëse jan
në prezent sëë paku tre(3))
Kryesia n
në
anëtarë të Kryesisë së
s aak. Vend
dimiet e merren me votim
m ose ashtu si mund ta përcaktojhet
p
mbledhjjen e Kryesisë.
Neni 43
ndje të marrrin pjesë në mbledhje, mund
m
të ushtrojnë të
Anëtarët e Kryesisë të cilët nuk janë në gjen
drejtën e tyre të pjeesëmarrjes dhe
d vendimm
marrjes nëpëërmjet një ko
onference au
udio‐vizuale.. Në këtë
rast, ven
ndimet merrren me shum
micën e votavve të të pran
nishmëve përrfshirë edhe anëtarët pjeesmarrës
në Konfeerencën audiovizuale.
Dispozita e paragraffit të mësipërrm nuk zbato
ohen në rasttet e mëposh
htme:
ndimeve me votim të fsh
hehtë,
1) Marrja e ven
2) Konfirmimi ose
o shkarkim
mi i Sekretarit.
Neni 44
me Rregullo
Mënyra e punës sëë Kryesisë përcaktohet
p
oren e punëës së Kryesissë në përpu
uthje me
Statutin, të miratuarr nga Kuvend
di.
Neni 45
Kryetari mund të shkkarkohet nësse nuk i kryenë detyrat nga
n neni 35 në
n mënyrë tëë kënaqshme.
Propozim
min për shkaarkim mund ta
t paraqet grupi prej 2/3
3 e delegatëvve të Kuvend
dit, kurse ven
ndimin
për shkaarkim e tij e merr
m Kuvend
di. Shkarkimi do të mirato
ohet me shu
umicën e votaave të të
pranishm
mëve në Mbledhjen e Ku
uvendit dhe merret
m
me votim të fshehtë. Nëse sh
hkarkimi voto
ohet
atëherë Kuvendi do të emërojë një
n ushtrues detyre deri në Mbledhjeen Zgjedhore
e të Kuvenditt që
duhet tëë mbahet mb
brenda 60 ditëve.
Neni 46
Anëtarët e Kryesisë mund të shkkarkohen nësse:
ojnë ose nukk ekzekutojnë vendimet e Kryesisë;
1) nuk respekto
2) nuk marrin pjesë rregullisht në mbleedhjet e Kryeesisë (tri takiime rresht) mbrenda
m
vitit
kalendarik;
3) pamundësojjnë ose penggojnë Kryesinë dhe organet e tjera të
ë aak në realizimin e qëlllimeve
të parapara me këtë Statut.
4) nuk i përfillin dispozitat e këtij Statutti dhe të akteeve tjera të aak
a edhe pasi të jenë
paralajmëru
uar nga Këshiilli Mbikëqyrrës;
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Neni 47
het para skad
dimit të mandatit për të cilinë
c
ata jan
në zgjedhur në
n rastet
E tërë Krryesia mund të shkarkoh
kur:
dimet e Kuve
endit;
1) Kryesia nuk zbaton vend
2) Nuk ia paraq
qet Kuvenditt raportin mb
bi punën e veet;
3) Nuk i përfillëë dispozitat e këtij Statutti dhe të akteeve tjera të aak
a edhe passi të jenë
paralajmëru
uar nga Këshiilli Mbikëqyrrës;
4) Nëse nuk mbahen mbled
dhjet e rregu
ullta të Kryessisë për një perudhë
p
më të gjatë se gjjashtë
muaj (2 mbledhje tre mu
ujore).
Neni 48
1) Propozimi për shkarkimiin e Kryesisë mund të inicohet nga 1//2 e delegatëëve të Kuven
ndit të
aak.
2) Revokimi do
o të miratoheet me 2/3 e votave
v
të të gjithë delegaatëve të Kuvvendit të arrittur me
votim të fshehtë.
3) Mandati i an
nëtarit të sap
pozgjedhur të Kryesisë zggjat deri në fund
f
të afatitt të caktuar të
t
paraardhësitt në pozitën e anëtarit tëë Kryesisë.
Neni 49
ë zgjidhet mb
brenda periu
udhës prej 30
0 ditësh nga data e revokkimit.
Kryesia e re duhet të
Neni 50
hur në rastin
n e revokimit të Kryesisë së Vjetër e vazhdon
v
man
ndatin dy vjeqar të
Kryesia e sapozgjedh
Kryesisëë së kaluar ngga dita e zgjeedhjes.
KËSHILLLI MBIKËQY
YRËS
Neni 51
M
është trup i aak
a i cili mon
nitoron dhe kujdeset përr mbrojtjen e parimeve të
Këshilli Mbikëqyrës
menaxhimit të mirë dhe të mard
dhënieve dem
mokratike nëë punën e aaak. Ai mbikëq
qyrë dhe rap
porton në
lidhje me aktivitetett materiale dhe financiare
e; e në mënyyrë të veçanttë:
1) Monitoron dhe
d raporton
n zbatimin e Statutit dhe akteve tjeraa të aak;
2) Monitoron dhe
d raporton
n për miratim
met dhe zbattimet e vendimeve të Kuvvendit, Kryessisë,
Kryetarit, në
ënkryetarëvee, Këshillit Disiplinor, Kësshillit të Regjioneve dhe të
t Këshillit tëë
Grupeve të punës
p
në aak.
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2
Neni 52
Të gjithëë anëtarët, punonjësit
p
dh
he strukturatt e aak i detyyrohen Këshillit Mbikëqyyrës që tu siggurojnë
qasje nëë të gjitha do
okumentet nëë lidhje me funksionimin
f
n e aak.
Neni 53
n delegatëtt e Kuvendit.
1) Këshilli Mbikkëqyrës ka trre anëtarë, të zgjedhur nga
2) Anëtarët e Këshillit
K
të Mbikëqyrës
M
mes
m vete zgjedhin Kryetarrin dhe Nënkkryetarin e Këëshillit
Mbikëqyrës
3) Mandati i Krryetarit të Këëshillit Mbikëëqyrës do të zgjatë dy vjeet, me mund
dësi të rizgjed
dhjes
edhe për një
ë mandat.
4) Anëtarët e Këshilli
K
Mbikëëqyrës nuk mund
m
të jenëë njëkohësish
ht edhe anëttarë të organ
neve të
tjera të aak.
Neni 54
4
1) Këshilli Mbikkëqyrës sipas nevojës mu
und të themeloj grupe të
ë punës sipass nevojës dhe në
pajtim me Kryesinë;
K
2) Këshilli Mbikkëqyrës do të paralajmërroj Kryesinë dhe Kuvendin për mosfu
unksionim ap
po
shkellje dhe të kërkojë nga
n të njejtit që të evitojn
në mbrenda një afati koh
hor të caktuaar.
3) Autoritetet e paralajmërruara të aak do të njoftojjnë Këshillin Mbikëqyrëss për veprimeet e
ndërmarra në
n mënyrë që të shmanggen parregullësitë dhe të bëhet korigjjimi i defekteeve të
evidentuara.
Neni 55
duhet të pakktën një herë
M
ë në vit, paraa miratimit tëë llogarisë pë
ërfundimtaree dhe
Këshilli Mbikëqyrës
afarizmit të aak të sh
hqyrtojë situ
uatën e menaaxhimit mateerial dhe finaanciar të aakk.
6
Neni 56
1) Këshilli Mbikkëqyrës për punën e tij është
ë
përgjeggjës para Kuvvendit, të cilit të paktën një herë
në vit ia paraaqet një rapo
ort mbi punë
ën e vet.
2) Këshilli Mbikkëqyrës merr vendime me
m shumicën e votave të të gjithë anë
ëtarëve.
Neni 57
p
m Rregullorren e Punës së Këshilli
me
Metodatt e punës së Këshilli Mbikëqyrës të përcaktohet
Mbikëqyyrës, e cila ësshtë në përp
puthje me Statutin e miraatuar nga Kuvendi.
KËSHILLLI DISIPLINO
OR
Neni 58
plinor zgjidh situatat që shkaktojnë
s
anëtarët e aak me mosresspektimin e Statutit
1) Këshilli Disip
të aak dhe Kodit
K
Etik Profesionale të
ë arkitektëvee.
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plinor jep interpretimin e drejtë të çd
do paqartësie
e që mund tëë dal nga Staatuti,
2) Këshilli Disip
Rregulloret dhe
d dokumeentet relevan
nte të aak.
Neni 59
plinor përbëh
het prej tre (3) anëtar.
1) Këshilli Disip
2) Kryetari i Këëshillit Disiplinor propozo
ohet nga Kryeetari i aak dh
he votohet në
n Kuvend,
nënkryetari dhe anëtari tjetër zgjedh
hen nga deleegatët e Kuveendit me vottim.
3) Mandati i Kë
ëshillit Disiplinor është dyy vite me mu
undësi të rizggjedhjes edh
he për një maandat
tjetër.
Neni 60
0
1) Këshilli Disip
plinor për punën e tij ësh
htë përgjegjëës para Kryessisë dhe Kuveendit, si dhe duhet
të paktën një herë në vitt ti paraqesë
ë raportin mb
bi punën e ve
et.
2) Këshilli Disip
plinor merr vendime
v
me shumicën e votave të të gjithë anëtaarëve.
Neni 61
D
je
ep dhe shqipton masën e paralajmërimit për përjjashtim apo të
t përjashtim
mit nga
Këshilli Disciplinor
anëtarëssimi.
Neni 62
2
Mënyra e punës së Këshillit
K
Disip
plinor përcakktohet me Rrregulloren e Punës së Këëshillit Disiplinor e
cila ështtë në përputhje me Statu
utin e miratuar nga Kuvendi.
KËSHILLLI I REGJIO
ONEVE
Neni 63
t shtatë (7)
Këshilli i Regjioneve përbëhet prrej shtatë(7) anëtarëve tëë Kuvendit përfaqësues të
regjioneeve të Kosovë
ës: Prishtinë,, Mitrovicë, Pejë, Gjakovvë, Prizren, Feerizaj dhe Gjjilan.
Neni 64
r
dukee i mbledhurr anëtarët e sajë
s në
Këshilli i Regjioneve meret me organizimin e aak nëpër regjione
bashkësi të komunavve për një menaxhim
m
më
ë të sukseshëëm dhe përfaaqësim të seecilit qytet tëë
Kosovëss në Kuvendin dhe punën
n e aak.
Neni 65
K
Këshilli i Regjioneve përbëhet ngga kryetari dyy (2) nënkryeetar dhe katëër (4) anëtarr. Kryetari i Këshillit
të Regjio
oneve propo
ozohet nga Kryetari
K
i aakk dhe votoheet në Kuvend, dy (2) nënkkryetarët dhee
anëtarëtt zgjedhen nga delegatëtt e Kuvendit me votim.
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Neni 66
Mandati i Këshillit tëë Regjionevee është dy vitte me mundëësi të rizgjedhjes edhe pëër një mandaat tjetër.
Neni 67
ë
përgjeggjës para Kryyesisë dhe Ku
uvendit, si dhe
1) Këshilli i Reggjioneve për punën e tij është
duhet të pakktën një herëë në vit t’ia paraqesë
p
rap
portin mbi pu
unën e vet.
2) Këshilli i Reggjioneve merrr vendime me
m shumicën
n e votave të të gjithë anëëtarëve.
Neni 68
K
të Reegjioneve do
o të përcakto
ohen me Rregulloren e Punës së Kësh
hillit të
Mënyra e punës së Këshillit
Regjioneeve e cila ësh
htë në përpu
uthje me Stattutin e mirattuar nga Kuvendi.
Neni 69
9
Këshilli i Regjioneve mund të orgganizohet si union i aak të
t qyteteve të
t Kosovës në 7 regjione dhe si të
tillë këto
o mund ti bë
ëjnë statutet e veta duke qëndruar m
mbrenda kufizzimeve të Staatutit të aakk.
KËSHILLLI I GRUPEV
VE TË PUNËS
S
Neni 70
0
Kryesia d
dhe Kuvendii i aak mund të themelojnë grupe të ndryshme tëë punës sipass nevojës, tëë cilat për
punën e vet do të japin përgjegjëësi Këshillit tëGrupeve
t
tëë Punës dhe të cilit duhett t i paraqesiin
raporte periodike min një(1) herre në vit mbi punën e tyre.
Neni 71
1) Anëtarët e grupeve
g
të punës zgjedhe
en nga Këshiillit tëGrupevve të Punës e aak për njëë
periudhë kohore të caktuar nga messi i anëtarëvee të aak.
2) Secili Grup i punës e ka udhëheqësin
u
n e vet dhe zëvendësin.
z
3) Numri i anëttarëve të gru
upit të punëss dhe mënyraa e punës pë
ërcaktohet me
m Rregulloreen e
punës së gru
upeve të pun
nës.
Neni 72
2
1) Këshilli i Gru
upeve të Pun
nës përbëhett prej tre (3) anëtar.
2) Kryetari i Këëshillit të Gru
upeve të Punës propozoh
het nga Kryettari i aak dhee votohet nëë
Kuvend, nën
nkryetari dhee anëtari tjettër zgjedhen nga delegattët e Kuvendit me votim.
3) Mandati i Kë
ëshillit të Gru
upeve të Pun
nës është dy vite me mun
ndësi të rizgjjedhjes edhee për një
mandat tjetëër.
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3
Neni 73
Mënyra e punës së Këshillit
K
të Grupeve të Pu
unës dhe num
mri i anëtarëëve të grupit të punës dh
he
mënyra e punës së tyre
t
do të pëërcaktohen me
m Rregulloreen e Punës së Këshillit tëë Grupeve të Punës e
cila ështtë në përputhje me Statu
utin e miratuar nga Kuvendi.
PASURIIA DHE MËN
NYRA E PO
OSEDIMIT

Neni 74
dhe fondet e aak mund tëë përfshijnë::
Asetet d
1)
2)
3)
4)
5)

TTë hyra të gjeeneruara ngaa anëtarsia;
D
Donacionet private
p
dhe publike;
p
TTë hyrat e gjeeneruara ngaa çdo aktiviteet i ligjshëm i aak;
A
Asete të aak të krijuara për
p qëllime tëë funksionaliizimit të punës së aak;
TTë hyra të tjeera, të realizu
uara në pajtim me ligjin.

Neni 75
1) Fondet dhe asetet e aakk do të shfryttëzohen ekskkluzivisht përr të arritur qëllimet e aakk të
përcaktuara me këtë Staatut dhe nuk do të përdo
oren për të krijuar beneficione të veçanta
qoftë për themeluesit, anëtarët,
a
zyrttarët apo nëpunësit e sajj. Kjo nuk pë
ërjashton paggesën e
kompensimiit të arsyeshëëm të zyrtarët dhe nënpunësit e saj të
t cilët kryejnë punën pëër aak,
në përputhjee me kontrattat e punës.
2) Një auditor i pavarur dhee i jashtëm, i caktuar ngaa Kryesia do të auditojë llogaritë e aaak çdo
vit për të verifikuar se tëë gjitha fondeet janë përdorur nëpajtim
m me Statutin dhe ligjett.
3) aak nuk do të
t shpërndajjë fitime apo
o pasuri për anëtarët e vet, delegatëtt e Kuvendit,,
anëtarët e Kryesisë,
K
Zyrëës Ekzekutivee dhe Keshilleve apo zyrttarët e saj.
4) Çdo transaksion eventuaal në mes të aak dhe anëëtarëve të saj, zyrtarëve, anëtarëve tëë Zyrëes
Ekzekutive apo
a punonjëësve, nëse ësshtë i pashmangshëm, duhet të bëheet sipas vlerëës reale
të tregut apo
o me kushtee sa më të favvorshme përr aak.
5) aak e ka xhirrrollogarinë e vet bankarre dhe përmees saj do të kryej
k
çdo transaksion, me
ra nga Kuven
përjashtim të
t pagesave të
t imëta në shumat
s
e caktuara dhe rekomandua
r
ndi.
6) Në xhirrolloggarinë bankaare të aak do
o të autorizohen dy nënsshkrime ajo e Kryetarit dh
he e
Sekretarit .
D TRAJTIMI I PRONË
ËS
SHUARJJA E aak DHE
Neni 76
me ligj.
huan aktivitettin në bazë të
t vendimit të
t Kuvendit dhe
d në raste të tjera të parashikuara
p
aak e sh
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Neni 77
s aak pas pëërmbushjes së
s obligimevve ndaj kredittorëve, shpeenzimeve gjyqësore
Në rast ttë shuarjes së
dhe të tjjera procedu
ura prona mee një vendim
m të Kuvenditt i bartet ndo
onje subjektii që korrespo
ondon
me aktivvitetet, qëllim
min dhe veprrimtarinë e aak.
a
SEKRETA
ARI DHE ZY
YRJA EKZEK
KUTIVE E aa
ak
Neni 78
përfaqësues i autorizuar i Shoqatës siipas
Sekretarri i aak ështëë është Drejtori Ekzekutivv i sajë dhe p
ligjit. Punën e vet Se
ekretari e kryyen përmes punësimit
p
nëë aak.
Neni 79
Sekretarri kryen detyyrat e mëposhtme:
1) ËËshtë përgjeggjës për men
naxhimin e veeprimtarisë së
s përditshm
me të aak, ekkzekutimin e
vvendimeve të
ë Kryesisë sëë aak.
2) K
Kujdeset për Regjistrin e anëtarëve tëë aak, dhe ësshtë përgjegjjës për shërb
bimet që u jeepen
aanëtarëve të aak.
3) P
Përfaqëson aak
a në raportt me personaat e tretë, prranë autoriteeteve publikee në Kosovë dhe
jaashtë vendit, pranon njoftime dhe he
etime zyrtaree sipas ligjit.
4) U
Udhëheq dhee organizon punën
p
në Zyren Ekzekutive në baza ditore,
d
bën mbikqyrjen
m
e
n
nëpunësve dhe punësimin dhe shkarkkimin e tyre konform auttorizimeve tëë përcaktuarra me
SStatut dhe nëë konsultë me
m Kryesinë e aak bën lidh
hjen e kontraatave;
5) B
Bën miratimin e transakcioneve të aaak deri në vleerë prej 500 € në mënyrë
ë vetanake.
6) M
Merr pjesë nëë mënyrë akktive në takim
met e Donato
orëve dhe be
enefaktorëvee në vend dh
he
regjion dhe bën
b kërkimin dhe gjetjen e fondeve tëë duhura përr operimin e aak.
7) M
Me anë të projekteve dhee operacioneeve që I përkkojnë aak bën kërkimin dhe
d aplikimin
n për
fo
onde dhe mjjete tek Instiitucionet ven
ndore, Organ
nizatat Joqevveritare, Organizatat Qevveritare,
D
Donatorët, Programet Zhvillimore etj.
8) SSekretari është përgjegjëës për të sigu
uruar zbatim
min e drejtë të
t programevve, të politikkave dhe
p
procedurave të Kryesisë së
s aak.
9) SSekretari mbikëqyr përdo
orimin e fond
deve të aak mbrenda
m
kuffijve të buxhetit dhe politikave
financiare të miratuara ngga Kuvendi i aak.
10) A
Autorizimet tjera
t
të Sekreetarit do të përcaktohen
p
edhe me Rregulloren e punës
p
për Zyyrën
EEkzekutive si dhe me kontratë pune të cilin e përp
pilon dhe aprovon Kryesiia.
11) P
Për ushtrimin
n e detyrave dhe përgjeggjësive të vetta Sekretari i përgjigjet drrejtpërdrejtëë
K
Kryesisë së aaak.
12) P
Përfaqëson aak
a në aktivittetet për të cilat
c
është au
utorizuar ngaa Kryesia e aak;
13) P
Përgatit projeekt‐vendimee dhe konstattime të Kuveendit dhe të Kryesisë;
K
14) P
Përgatit e pro
opozonë plan
nin financiarr dhe organizzon implemeentimin e tij;
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

N
Nënshkruan të
t të gjitha dokumentet
d
financiare;
U
Urdhëron transaksionet financiare;
f
O
Organizon haartimin e akteeve nënligjore;
B
Bën organizim
min e Mbledhjeve të Kuvvendit;
O
Organizon të gjitha takim
met që Kryesia e aak ndërrmerr në aktivitetet e saja.
M
Merr pjesë nëë mbledhjet e Kryesisë kur thirret;
P
Përfaqëson aak
a në raportte kontraktuese me palët e treta.

TË PUNËSUARIT NË
Ë aak
Neni 80
aak sipaas vlerësimit të Kryesisë m
mund të pun
nësojë me orrar të plotë apo jo të plottë edhe puno
onjës të
tjerë që do të angazhohen në pu
unët adminisstrative, konttabilitetit, sh
hërbimet e teknologjisë së
s
informacionit, mirëm
mbajtje të zyyres dhe punë të tjera.
Neni 81
w faqes dhe të inform
mative të saktta në interneet për aak Zyyrja ekzekutivve do të
Për mirëëmbajtjen e web
punësojë një person
n tëspecializu
uar ose të ko
ontraktojë ko
ompani të specializuara për
p këto shërrbime.
Neni 82
Aplikimi për vendet e punës në zyrën Ekzeku
utive do të bëhet
b
me kon
nkurs dhe veendimi mbi
punësim
min e personaave do të meerret nga Kryyesia e aak.
Neni 83
orja e Zyres Ekzekutive
E
pëërcakton më
ënyrën e orgaanizimit dhe funksionimit, sistematizimin e
Rregullo
vendevee të punës, punët
p
dhe deetyrat e Zyrëss Ekzekutive si dhe shërb
bimet e saja. Rregulloren,
ndryshim
met dhe plottësimet e saj i sjellë Kryesia e aak mee propozim tëë Sekretarit.
Neni 84
e profesionalle të zyrëtarë
ëve të Zyrës Ekzekutive e menaxhon Sekretari i aak.
a
Punën e shërbimeve
Neni 85
meve profesio
onale në Zyrrën Ekzekutivve dhe punën e vet Sekreetari i përgjiggjet
Për punëën e shërbim
Kryesisëë të cilës i rap
porton të paktën dy (2) herë
h
në vit.
Neni 86
hpallur në mediat
m
vendo
ore. Kushtet e
Sekretarri përzgjedhjet me anë tëë konkursit të hapur të sh
konkursit i përcakton Kryesia e aak.
a
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7
Neni 87
Sekretarri do të jetë një
n person i cili duhet të përmbushë këto kërkesaa minimale:
a) Diplomë uniiversitare;
b) Njohuri aktivve të gjuhës angleze;
c) Së paku 5 vjet përvojë pune në pozitta menaxherriale.
Neni 88
Sekretarri shkarkohett në rastet:
a) Nëse Kryesiaa konstaton se punët dhee detyrat e besuara
b
tejkaalojnë kapacitetin e aftëssive dhe
kjo reflekton
n negativishtt në punën e përgjithshm
me të aak;
b) Nëse i shkel rëndë dispo
ozitat e Statu
utit dhe aktevve të tjera të
ë përgjithshm
me;
c) Nëse pa arsyyetim të bazuar refuzon të ekzekutojj vendimet e ligjshme të Kryesisë;
d) Nuk vepron në përputhje me kërkesat e Këshillitt Mbikëqyrëss për eliminim
min e defektteve në
afarizmin e aak
a ose shkeeljeve të të drejtave
d
të pu
unëtorëve në
ë shërbimet profesionalee të
Zyrës Ekzeku
utive;
e) Nëse me punën dhe vep
primet e vetaa shkakton dëëme për aakk, ose në qofttë se për shkkak të tij
aak nuk mun
nd t’i realizojë objektivatt themelore.
PARENCA
TRANSP
Neni 89
ha organet dhe
d trupat e aak, do
1) Për realizimin e punës në mënyrë sa më transparente të gjith
të përdorin web
w faqen zyrtare të saj të regjistruaar tek një furrnitor të licen
ncuar të shërbimeve
të tilla
2) Parimi i tran
nsparencës arrihet duke realizuar
r
takime publike të strukturave të aak
Neni 90
d
pu
ublike. Kryetaari i aak dhe Kryesia
Kryetar i aak në emër të aak ka autorizim pëër të dhënë deklarata
mund tëë caktojnë osse ta punësojnë një perso
on i cili do tëë merret me relacionet publike
p
si zëd
dhënës i
aak.
Neni 91
Periudhaat e Raportim
mit dhe Viti FFinanciar
a) Raportet e rregullta
r
narrrative dhe fin
nanciare i prezantohen Kuvendit
K
të anëtarëve
a
nëë baza
vjetore, apo
o edhe më sh
hpesh, nëse kjo
k kërkohet nga Kuvendi i anëtarëvee.
b) Viti financiar i organizatë
ës do të përp
puthet me viitin kalendarrik.
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NDRYSHIMET E STA
ATUTIT, DISPOZITAT KA
ALIMTARE DHE
D HYRJA
A NE FUQI E STATUTIT
Neni 92
met dhe plottësimet e këtij Statuti mu
und të bëhen
n vetëm nga Kuvendi i aaak.
Ndryshim
Neni 93
p Kuvendi.
Interpreetimi autentik i dispozitavve përkatësee të parashikuara me këtë Statut i jep
Neni 94
4
Midis dyy Kuvendeve interpretimin e dispozitave të Statuttit dhe Rregu
ullave të Pro
ocedurës për ndonjë
rast e jep Kryesia ndërsa interpreetimi autenttik Kuvendi i parë i ardhshëm.
5
Neni 95
Interpreetimi autentik i Rregulloreeve dhe akte
eve të tjera të
t përgjithshme, të lëshu
uar nga Kryessia e aak
e jep vettë ajo.
Neni 96
6
1) Mbledhja e Kuvendit sip
pas këtijë Statutit (2016) do të bëhet mbrenda 18
80 ditëve ngaa dita e
miratimit.
2) Organizimin e Mbledhjes do ta bëjë Kryesia e zgjjedhur në Mbledhjen Zgjjedhore tëKu
uvendit
të aak më 10
0 Prill 2014 nëPrishtinë.
n
Neni 97
7
Ky Statu
ut hyn në fuq
qi në ditën e miratimit të tij nga ana e Kuvendit tëë aak.
Neni 98
8
Me hyrjeen në fuqi të
ë këtij Statuti, shfuqizoheet Statuti i aaak me datë Dhjetor
D
1999
9.
Nga:

Ilir Murse
eli
përfaqë
ësues i auto
orizuar i aak
a
asociacioni i arkitektëv
ve të kosovë
ës
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