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Në bazë të Statutit të
t Asociacion
nit të Arkitektëve të Kosovës (në teksttin e mëtutjeeshëm: aak), në
Mbledhjjene e Kuven
ndit të sajë tëë 28 prill 201
16 aprovoi:

RREGULLORE PËR ANTTARËSIM
DISPOZITA TË PËRGJJITHSHME
Neni 1
Me këtëë rregullore rregullohen:
r
statuset e an
nëtarësimit, procedurat për pranimin
n e anëtarëvve në
aak, të d
drejtat, detyrrat dhe përgjjegjësitë, pro
ocedurat e laargimit, tariffat vjetore tëë antarësisë dhe
evidentiimi i tyre.
Neni 2
Anëtarësimi në aak është
ë
në bazzë vullnetaree, për të gjith
hë arkitektët të cilët i plotësojnë kriteeret për
anëtarëssim pa diskriiminim race, gjinie, religjioni, kombëssie, moshe dhe
d aftësie fizike.
Neni 3
Obligimeet e anëtarëvve janë:
1) që të punojn
në në përmb
bushjen e qëlllimeve dhe të
t detyrave të
t aak;
2) që të respekktojnë dhe zb
batojnë Statu
utin e aak dh
he Kodin Etikk të Arkitektiit;
3) që të marrin
n pjesë dhe m
mbështesin aktivitetet
a
e aak;
4) që të punojn
në në përsossjen dhe edukimin e vazh
hdueshëm prrofesional.
5) që në mënyrrë të rregulltt t’I kryejnë obligimet
o
nd
daj aak.
6) që të respekktojnë vendim
met e organeeve të aak.
ANTAREESIA
Neni 4
Anëtarët e aak mund të kenë staatusin e anëttarit të:
A. rregullt;
B. ndërlidhur dhe
d
C. nderi.
Neni 5
Anëtar të
t rregullt të aak mund tëë bëhen arkiitektët të cilëët gjatë studimeve profesionale kanëë arritur
gradën akademike
a
me
m sukses prej min 300 kredive
k
ECTS (5 vite studim) në ndonjërën prej
institucioneve univeersitare të akredituara nëë Kosovë, osee jashtë vend
dit, të cilët trregojnë integgritet
personal dhe respekktojnë Kodin Etik, dhe jan
në të angazhuar gjatë gjitthë kohës me profesionin e
arkitektu
urës në Koso
ovë.
Neni 6
1. Anëtar i rreggullt i meritu
uar mund të bëhet secili anëtar
a
i rregullt i cili me punën dhe
aktivitetin e vet dallohett posacërishtt në lëmenjtëë në të cilat vepron
v
shoq
qata. Propoziimin për
zgjedhjen e anëtarëve tëë merituar mund
m
ta jep secili
s
anëtar i rregullt i aaak. Propozim
mi
shqyrtohet nga
n Kryesia dhe
d Zyrja Ekzzekutive dhee miratimin e bën Kuvend
di i aak me votim.
2. Anëtari i rregullt i pensio
onuar konsid
derohet anëttari mbi moshën 65 vjet.

nsionuar me anë të vend
dimit të Kryessisë ose
Anëtar i rregullt i merituar dhe anëtari i rregullt i pen
të Kuvendit mun
nd të kanë trrajtim të veçaantë.
Neni 7
Anëtar i ndërlidhur i aak i ka këto kategori:
B.1 Bachelor, mund të bëhet personi që ka arritur grradën bachelor në studim
met të Arkiteekturës
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 8
1. Anëtar i ndeerit mund të bëhet secili person i cili me angazhim
min e vetë kaa kontribuar në
dhe urbanizzmit.
zhvillimin e arkitekturës
a
2. Propozimin për zgjedhjeen e anëtarit të nderit mu
und ta jep seecili anëtar i rregullt i aakk, ky
propozim sh
hqyrtohet ngga Kryesia dhe Zyrja Ekzekutive, kurse
e miratimin me
m anë të vo
otimit e
bën Kuvendi i aak.
3. Kryesia e aak në takimett e radhës do
o ti ndajë mirrënjohjet personave të cilëve
c
i njihett statusi i
“Anëtarit të Nderit”. Ky status i anëttarësisë nuk i nënshtroheet pagesës së
ë anëtarësisëë.
ANTAREESIMI
Neni 9
Për anëttarësim në aak kandidatii duhet të plo
otësoj dhe dërgoj formularin e aplikimit në formëë
elektron
nike ose të sh
htypur për an
nëtarësi dhee:
1) Për kandidattët e statusitt të rregullt duhet
d
të ken
në: fletëpagesën (kopje/sskanuar) e paaguar
për anëtarëssi ,një rekom
mandim të sh
hkruar ose elektronik preej njërit nga anëtarët
a
e rregullt të
aak që trego
on se kandidatët janë dëshmuar në profesion
p
dhee kanë respe
ektuar Kodin Etik
profesionalee gjatë punëss së tyre;
2) Për kandidattët për statu
usin e ndërlid
dhur duhet tëë kenë: fletëëpagesën (ko
opje/skanuarr) e
paguar për antarësi
a
një rekomandim
r
m të shkruar ose
o elektron
nik prej njëritt nga anëtarëët e
rregullt, të merituar
m
të aak
a ose të nd
dërlidhur, që tregon se kaandidatët jan
në dëshmuar në
profesion dh
he kanë resp
pektuar Kodin
n Etik professional gjatë punës
p
së tyree;
Zyrja Ekzzekutive brenda 7 ditëvee kalendarikee merr vendim për pranim
min ose refuzimin e aplikkimit dhe
bën lajm
mërimin e kaandidatit me anë të postë
ës elektronikke.
Neni 10
1. Sekretari i aak është udh
hëheqës i Zyyrës Ekzekutive, dhe aty mban regjisstrin e anëtarrësisë
me të dhënaat e anëtarëvve, bën evide
encën dhe përditësimin e tijë.
2. Zyrës Ekzeku
utive është përgjegjëse
p
për
p përditësimin dhe sakttësinë e të dhënave
d
për
anëtarësi.

t përditësuara duhet tëë arkivohen dhe
d ruhen në
ë formë elekttronike
3. Të dhënat e sakëta dhe të
dhe të shtyp
pur, më së paaku në dy ko
opje të shtypura dhe dy vende
v
të sigu
urta (beckup))për
formën elekktronike.
4. Të gjitha ven
ndimet, vëreejtjet dhe pro
oceset që kanë të bëjnë me
m anëtarëssi do të arkivo
ohen në
këtë shërbim
m.
5. Për anëtarëtt e ndjerë, Zyyrja Ekzekutiive do të mb
baj evidencë dhe lista do të ruhet si lista e
anëtarëve tëë ndjerë dhee kodi i antarësisë së anëttarit pas vdeekjes nuk i merret.
REGJISTRI
Neni 11
Regjistri i anëtarëve dhe formulaari i aplikimitt do të përmbaj :
m
e anëtarit;
1. emrin dhe mbiemrin
2. ditëlindjen;
3. adresën e veendbanimit;
4. statusin e an
nëtarit;
5. të dhënat pëër arritje akaademike (kop
pjet e diplom
mave/certifikatave);
6. licencat;
7. një fotografi sipas dëshirre të dërguar nga kandid
dati 300x300pix;
8. kontaktet me
m telefon dh
he elektronikke;
9. pagesa e anë
ëtarsisë;
10. dhe jo domo
osdo : donaccionet dhe ko
ontributet nëëse ka.
KARTELA
A
Neni 12
Me anëttarësimin në shoqatë, secilit anëtar do
d ti jepet kaartela e anëtaarësisë që pë
ërmban:
• identitetin personal
p
: em
mër, mbiemë
ër dhe foto
• statusin dhee kategorinë;;
• kodi i kartelëës së anëtariit
• data e vlefsh
hmërisë/skad
dimit të karttelës.
Karttelat e anëtarësisë për an
nëtarët e ri do
d të dorëzohen brenda afatit
a
prej 7 ditë kalendaarike nga
lajm
mërimi i aprovvimit të anëttarësimit ngaa ana e Zyress Ekzekutive..
PAGESA
A E ANTARESIISE
Neni 13
1. Pagesa e anëëtarësisë ësh
htë kusht për anëtarësim
m dhe mbajtjen e statusitt të anëtarit ttë aak.
2. Tarifa është parapagim i anëtarësisë
ë vjetore dhee bëhet sipass Statuseve dhe
d Kategorivve.
3. Vendimin pëër tarifat dhee ndërrimin e tyre i propo
ozon Kryesiaa dhe aprovo
on Kuvendi i aak.
4. Zyrja Ekzeku
utive është e obliguar që deri më 15 D
Dhjetor të çd
do viti ti dërggoj formularëët e
parapagimitt dhe të lajmëroj anëtarë
ësinë për fillim
min e parapaagesës së anëtarësisë pëër vitin e
ri që vjen.
5. Pagesa e anëëtarsisë duhet të kryehet më së vonii deri më 31 janar
j
të vititt të
parapaguar((rrjedhës).
6. Më 15 Shkurt Zyrja Ekzekutivedo ti dërgoj
d
vërejtjjen e parë an
nëtarëve që janë vonuarr që të
bëjnë parapagimin. Me 1 mars vërejtja e dytë. Me
M 31 mars vërejtja
v
e trettë me lajmërrim që

7.

8.

9.
10.

11.

marr hapa drrejt ndërprerjes së anëtaarësimit të an
nëtarit që mund
m
të ndod
dh po që
aak ka ndërm
se ai nuk e kryen
k
obligim
min mbrendaa 15 ditëve kaalendarike.
Brenda muaajit Prill Kryessia merr vendim për ndërprerjen e an
ntarësisë për antarët të cilët
c
edhe pas vërejtjes së treetë nuk i kanë kryer obliggimet, dhe Zyyrja Ekzekutiive bën lajmëërim e
vendimit me
e postë elekttronike.
Nëse anëtarri nuk ka mun
ndësi ta bëj parapagimin
p
n vjetor, ai kaa të drejtë që
ë të bëjë ngrirjen e
antarësis. Këëtë e bën mee kërkesë të shkruar të drejtuar Zyrjaa Ekzekutive e cila do të
prezentoj Krryesisë për vendim. Gjatëë periudhës së ngrirjes së
ë antarësisë,, anëtarit nuk i
ndërpriten të
t drejtat dhee obligimet ndaj
n shoqatëës pasi që nu
uk i nënshtro
ohet parapaggimit të
antarësisë. Në
N bazë të këësaj procedu
ure të ngrirjees së antarëssisë, anëtari është
ë
i obligu
uar që
në vitin tjetëër ti kryej ob
bligimet në mënyrë
m
retroaaktive për vitin për të cilin ka kërkuar ngrirje.
për vitin
Për anëtarëtt tëcilët antaarësohen gjatë vitit e pagguajn tarifën
n e plotë të parapagesës
p
rrjedhës (aktual).
Antarët që bëjnë
b
punë vullnetare
v
pëër aak, për njjë periudhë pa
p ndërprejee prej 3 muajj ose
arrijnë të kryyejnë punë për
p shoqatën
n më shumë se 80 orë pu
une brenda vitit,
v
janë të liruar
l
nga parapaggesa e antarëësisë për vitin që pason. Kjo nuk vlen për anëtarëët e zgjedhurr të
udhëheqjes dhe nëpër organet
o
e aakk.
a
së nderit nuk ka
k tarifë (tariifa është 0.0 €).
Statusi C. i anëtarsisë

NDERPR
RERJA DHE MBARIMI
M
I AN
NTARESIS
Neni 14
Anëtarsiia në aak ndërpritet me:
nëtarsisë për një vit e mëë shumë;
a) mosspagesë të an
b) dorëëheqje me këërkesë perso
onale dhe
c) përjashtim
Neni 15
Anëtarsiia në aak mb
baron me:
a) vdekkjen e anëtarit dhe
b) shuaarjen e shoqatës.
c)
Neni 16
m
të jap dorëheqje prej
p antarësiss duke bërë të
t ditur me shkrim
s
Zyrëss
1. Çdo anëtar mund
Ekzekutive. Me pranimin
n e dorëheqjes mbaron antarësia
a
e anëtarit, kursse Kryesia e sjell
s
ër ndërprerjeen e antarësiis.
vendimin pë
2. Kryesia nëpëërmjet Zyrëss Ekzekutive merr vendim
m për ndërprerjen e antarësisë për an
ntarët të
cilët edhe paas vërejtjes së
s tretë me shkim
s
nuk e kanë kryer pagesën
p
e ob
bligimit ndaj aak.
Zyrja Ekzeku
utive e bën laajmërimin e vendimit
v
mee postë elekttronike.
3. Antarët të cilët kanë dhëënë dorëheq
qje apo iu ësh
htë ndërpre antarësia pëër shkak të
mospagesëss së antarësiss, mund të antarësohen përsëri në aaak me proceedurë standarde të
aplikimit sikurse kandidaatët që për herë
h
të parë aplikojnë.
4. Vendimin pëër përjashtim
min e anëtariit e sjell Kryeesia e aak kurse Zyrja Ekzzekutive e vëë në
veprim. Vendimi për përrjashtim të anëtarit merrret në raste kur
k anëtari bën:
b
me të rënda morale
m
dhe materiale
m
për shoqatën.
4.1 dëm
4.2 dëm
me të rënda morale
m
anëtaarit tjetër të aak, dhe këttë e vërteton
n Këshilli Disiiplinor.
4.3 shkeeljen e statuttit dhe nuk i respekton vendimet e sh
hoqatës.

Neni 17
Pas mbaarimit të periiudhës së nggrirjes ,Shërbimi për antarësi i Zyrja Ekzekutive ësshtë e obliguar ta
lajmërojj anëtarin pëër rinisjen e obligimeve
o
tëë tija sipas sttatusit të anëëtarit.
Neni 18
ë të shkruar me vendim të
t lajmërojë anëtarin të cilit
c i
Zyrja Ekzzekutive aakk obligohet që në mënyrë
ndërprittet anëtarësia në një koh
hë sa më të shkurtër.
Neni 19
Kundër vendimit
v
përr përjashtimin nga anëtarësia, anëtarri mund të paraqesë ankesë me shkrim të
drejtuarr Kryesisë dhe Kuvendit n
nëpërmjet Zyyres Ekzekutive, brenda afatit
a
prej 30
0 ditë nga ditta e
pranimitt të vendimitt për ndërpreejen e antarëësis.
Neni 20
Zyrja Ekzzekutive obligohet që çdo 3 muaj ta informoj Kryyesinë në lidh
hje me numrrin e antarëvve,
procesin
n e antarësim
mit si dhe maasat e ndërm
marura për an
ntarsimin e anëtarëve
a
të ri.
Neni 21
q të ndërmaarr masa në lidhje
l
me rrittjen e numrit të antarëvee të aak.
Zyrja Ekzzekutive ka për detyrë që
Neni 22
d të ndryshoh
het dhe plotësohet nga ana
a e Kryesissë së aak. Ap
provimin e
Kjo Rreggullore mund
ndryshim
meve dhe të plotësimevee e bën Kuveendi i aak.
Neni 23
n fuqi me daatën e nënsh
hkrimit të saj.
Kjo Rreggullore hyn në

Për asocciacionin e arrkitektëve tëë kosovës:

Ilir Mursseli
Përfaqëssues i Autoriizuar
13.05.20
016

