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15 Maj 2019
Të dashur anëtarë,
Në emër të Bordit të Drejtorve të SHKSH-së dëshirojë të ju falenderojë në përkrahjen tuaj duke u anëtarsuar në
Shoqatën lokale të Shurdhërve dhe Shoqatën Kosovare e të Shurdhërve.
Po ju shkruaj që të ju informojë ju se Bordi i Drejtorve të SHKSH-së ka kërkuar nga unë si Sekretare e SHKSH-së që të
organizojë Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor për Shoqatën Kosovare të Shurdhërve si dhe ky kuvend do të
mbahet të Shtunën me 22 Qershor 2019.
Unë kam pregatitur informacionin e nevojshëm në këtë letër për të siguruar se jeni të vetëdijshëm me nenet e statutit
për mbajtjen e Kuvendit të Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor për Shoqatën Kosovare të Shurdhërve. Në bazë të Statutit:
Neni 8 – Kuvendi i Përgjithshëm Zgjedhor
8.1

Kuvendi i Përgjithshëm Zgjedhor paraqet organin qeverisës të anëtarëve të paguar të Shoqatave vendore të
Shurdhërve.

8.2

Në Mbledhjen e parë të Kuvendit Zgjedhor të Anëtarëve pas adoptimit të Statutit, SHKSH në emër të qytetit
duhet të mbledhë Mbledhjen e parë të Kuvendit Zgjedhor të Anëtarëve I cili do të mbahet në katër muajt e
parë të vitit 2007.

8.3

Pas Mbledhjes së parë të Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor, SHKSH duhet ta thërretë një Kuvend të
Përgjithshëm Zgjedhor së paku çdo katër vite dhe jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të vitit
kalendarik, gjatë vitit tek ku mundësisht të mbahet në muajin Prill.

8.4

Kuvendi i Përgjithshëm Zgjedhor duhet të ketë edhe këto kompetenca:
a) Të miratojë minuatat e Kuvendit të fundit të Përgjithshëm Zgjedhor
b) Të zgjedhë anëtarët e Bordit të Drejtorëve

8.5

Njoftimi me shkrim për Kuvendin e Përgjithshëm Zgjedhor, me datën dhe vendin e takimit, së bashku me
rendin e ditës së takimit, duhet t’u shpërndahet të gjithë anëtarëve së paku 21 ditë para ditës kur mbahet
mbledhja.

8.6

Një prani minimale e 51% të anëtarëve që votojnë nevojitet për mbajtjen e Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor
për të shqyrtuar çështjen. Nëse ky minimum (‘kvorumi’) nuk arrihet, mbledhja do të shtyhet për një datë të
caktuar më vonë dhe të gjithë anëtarëve do t’u dërgohet nga një njoftim i ri.

Neni 9 – Votimi në Kuvendin e Anëtarëve, Kuvendin e Përgjithshëm Zgjedhor, dhe/ose gjatë Mbledhjeve të
Jashtëzakonshme
9.1

Një anëtar i rëndomtë si individ i punësuar apo jo do të ketë vetëm një votë për çfarëdo çështje gjatë vendimit
të Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor.

9.2

Një anëtar Nderi, i cili është edhe person i Shurdhër, do të ketë një votë për çfarëdo çështje gjatë vendimit në
Kuvendin e Përgjithshëm Zgjedhor të mbajtur.

9.3

Anëtarët e rëndomtë të pensionuar, do të kenë vetëm një votë për çfarëdo çështje gjatë vendimit në takimet e
Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor.

9.4

Anëtari I rëndomtë I Asociuar si dhe anëtari I rëndomt I ri nuk do të ketë të drejtë vote për çfarëdo çështje
gjatë vendimit në asnjë mbledhje(t) të Kuvendin e Përgjithshëm Vjetor.

9.5

Secila shoqatë vendore e të Shurdhërve e cila është bërë anëtare e SHKSH-së do të ketë të drejtën të emërojë
nga dy delegatë për mbledhjen(t) e Kuvendit të Anëtarëve dhe/ose gjatë Mbledhjeve të Jashtëzakonshme.
Secili nga delegatët kanë nga një votë e cila mund të hedhet vetëm në emër të anëtarit të cilin delegati e
përfaqëson.
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9.6

Personat apo anëtarët tjerë që nuk përmenden në këtë pikë nuk kanë të drejtë vote.

9.7

Në rast të votave të barabarta për ndonjë rezolutë të zakonshme gjatë mbledhjeve të përgjithshme, qoftë me
balotazh apo me ngritjen e dorës, kryesuesi i mbledhjes mund ta hedhë një votë.

9.8

Asnjë anëtar nuk ka të drejtë vote gjatë Kuvendit(ve) të Përgjithshme, përveç nëse të gjitha paratë janë paguar
nga anëtari në SHKSH.

9.9

Në të gjitha Kuvendet e Përgjithshme, vendimet do të merren nga shumica e anëtarëve të pranishëm.

9.10

Në rast të interesit personal apo ekonomik, cilido anëtar në mbledhjet e përgjithshme duhet të abstenojë nga
votimi për çfarëdo çështje.

Neni 10 – Bordi i Drejtorëve
10.1

Gjatë Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor për Bordin e Drejtorëve do të zgjedhen nga radhët e nëpunësve të
rëndomtë apo individëve të papunësuar, anëtarët e pensionuar. Bordi i drejtorëve do të përbëhet nga:
•
•
•
•
•

1 Kryetar
1 Nënkryetar
1 Sekretar
1 Arkëtar dhe
3 Anëtarë të bordit

Bordi i Drejtorëve duhet të ketë së paku dy anëtarë të zgjedhur femra.
Bordi i Drejtorëve duhet ta ketë së paku një anëtar të zgjedhur që përfaqëson komunitetin Serb të Shurdhërve
të Kosovës si banor i Kosovës.
Bordi i Drejtorëve nuk duhet të ketë më shumë se shtatë anëtarë.
10.2

Gjatë Kuvendit të parë të Përgjithshëm Zgjedhor, pas miratimit të këtij statuti, të gjithë anëtarët e Bordit duhet
të shkarkohen dhe në Kuvendin e ardhshëm të Përgjithshëm Zgjedhor, anëtarët e shkarkuar do ta kenë të
drejtën për rizgjedhje. Çdo drejtor ka të drejtë të garojë deri në dy mandate katërvjeçare dhe të mbesë në
funksion deri në vdekje apo dorëheqje.

10.3

Përveç kompetencave tjera të dhëna me këtë statut, Bordi i Drejtorëve do të jetë përgjegjës edhe kontrollimin
dhe menaxhimin e çështjeve dhe pronës së organizatës. Bordi i Drejtorëve do të veprojë gjithmonë në
përputhje me qëllimet e organizatës.

10.4

Përveç kompetencave tjera të dhëna në bazë të këtij statuti, Bordi i Drejtorëve do të ketë edhe këto
kompetenca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrimin e qëllimeve të organizatës në përputhje me statutet dhe vendimet e miratuara nga Kuvendi
i Anëtarëve dhe Kuvendi i Përgjithshëm Zgjedhor;
Punësimin e kuadrit të nevojshëm për organizatën, vendimin për detyrat e tyre dhe marrëveshjen për
pagat e tyre;
Krijimin e nënkomisioneve, emërimin e anëtarëve të tyre, caktimi i detyrave të tyre dhe mbikëqyrjen e
implementimit të tyre;
Kujdesja ndaj pasurive dhe pronës së organizatës, vijimin e kontabilitetit dhe bilancit të kontabilitetit si
dhe marrjen e raportit të auditimit;
Përcjelljen dhe udhërrëfimin e shoqatave vendore të Shurdhërve dhe punës së tyre si dhe të stafit të
organizatës;
Përgjegjës për publikimin e veprimtarive të organizatës;
Ofrimin e informatave të nevojshme për publikun dhe autoritetet, në lidhje me çështjet e personave ë
Shurdhër dhe të organizatës;
kujdesin dhe këshillimin e personave tjerë të Shurdhër dhe
Menaxhimin e çështjeve tjera të zakonshme.

10.5

Bordi i Drejtorëve mund të vendosë t’ia referojë çfarëdo çështje Kuvendit të Anëtarëve,
Përgjithshëm Zgjedhor apo Mbledhjes së Jashtëzakonshme për të vendosur.

10.6

Asnjë shpërblim apo kompenzim nuk do t’u paguhet Drejtorëve pa miratimin e Kuvendit të Anëtarëve dhe
shpërblimi apo kompenzimi të konsiderohen të arsyeshëm për punën e bërë në organizatë.
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Kuvendit të

10.7

Në rast të intereseve personale apo ekonomike, cilido anëtar i Bordit të Drejtorëve duhet të abstenojë nga
votimi për çfarëdo çështje.

Neni 11 – Kuvendi i Përgjithshëm Zgjedhor i Bordit të Drejtorëve
11.1

Sekretari duhet ta përgatisë dhe dërgojë njoftimin te secili anëtar i rëndomtë, si individ i punësuar, i
papunësuar apo i pensionuar, jo më vonë se 35 ditë para datës së mbajtjes së Kuvendit të Përgjithshëm
Zgjedhor për emërimin dhe zgjedhjen e Bordit të Drejtorëve.

11.2

Emërimet duhet të dorëzohen me shkrim te sekretari dhe të nënshkruhen nga i emëruari, propozuesi apo
atribuesi, të gjithë këta që duhet të jenë anëtarë të rëndomtë të punësuar financiarë apo anëtarët të rëndomtë
të papunësuar apo të pensionuar të SHKSH-së.

11.3

Emërimet duhet të dorëzohen te sekretari jo më shumë se 14 ditë para datës së Kuvendit të Përgjithshëm
Zgjedhor.

11.4

Në ato raste kur nuk ka numër të mjaftueshëm të kandidatëve të emëruar, ata të cilët janë emëruar në bazë të
rregullave, duhet të shpallen si të zgjedhur që me rastin e mbylljes së Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor, gjë
që e plotëson çfarëdo vendi të lirë.

11.5

Nëse arrijnë më shumë emërime se sa është paraparë sipas vendeve të lira për kandidatë, duhet të mbahen
zgjedhjet me balotazh votimi në Kuvendin e Përgjithshëm Zgjedhor.
a) Dy Zyrtarë Raportues duhet të zgjedhen nga Bordi i Drejtorëve për të bërë numërimin e votave në
balotazh.
b) Zyrtarët Raportues duhet t’i udhëheqin zgjedhjet dhe t’u sigurojnë nga një fletëvotim anëtarëve të
punësuar, të papunësuar dhe atyre të pensionuar të cilët janë të pranishëm në Kuvendin e Përgjithshëm
Zgjedhor.
c) Një listë me anëtarët e emëruar për Bord të Drejtorëve duhet t’u paraqitet anëtarëve të punësuar, të
papunësuar dhe atyre të pensionuar, të cilët duhet t’iu përmbahen udhëzimeve të njoftuara nga Zyrtarët
Raportues.
d) Për tu zgjedhur në pozitat e Bordit, duhet të përdoret sistemi i votimit preferencial.
e) Numri i fletëvotimeve varet nga e drejta për votim të secilit anëtar të punësuar, të papunësuar dhe të
pensionuar (shih Nenin 9.)
f) Pas balotazhit, rezultatet e zgjedhjeve komunikohen nga Zyrtarët Raportues gjatë Kuvendit të
Përgjithshëm Zgjedhor.
g) Nëse gjatë numërimit të votave në zgjedhje, është e nevojshme të vendoset midis dy apo më shumë
kandidatëve të cilët kanë fituar numër të njëjtë votash, për këtë çështje përcaktohet nga Zyrtarët
Raportues.

Anëtarsimi në Shoqatën Kosovare të Shurdhërve
Numri i anëtarëve të cilët kanë paguar anëtarsinë në Shoqatën Kosovare të Shurdhërve në fund të Dhjetorit 2018 është
si më poshtë:
Anëtar të rëndomtë si individ të punësuar
Anëtar të rëndomtë si individ të papunësuar
Anëtar individual të Asocuar
Anëtar nderi
Anëtar të rëndomt – Individ i ri (0 – 17 vjeç)
Anëtar të rëndomtë - pensioner
TOTALI:

50
280
20
5
21
63
437
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Anëtarët ë Shoqatave Lokale të Shurdhërve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11

Shoqata e të Shurdhërve në Drenas
Shoqata e të Shurdhërve në Ferizaj
Shoqata e të Shurdhërve në Gjakovë
Shoqata e të Shurdhërve Anamorava në Gjilan
Shoqata e të Shurdhërve në Mitrovicë
Shoqata e të Shurdhërve në Podujeva
Shoqata e të Shurdhërve në Suharekë
Shoqata e të Shurdhërve në Pejë
Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë
Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren
Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri

Votuesit e pranueshëm në Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor janë:
Anëtar të rëndomtë si individ të punësuar
Anëtar të rëndomtë si individ të papunësuar
Anëtar nderi (Vetëm të Shurdhër)
Anëtar të rëndomtë - pensioner

39
258
5
53

Numri i votuesve për Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor është 355. Është e kërkuar që të kemi më shumë se
51% të votuesve të pranueshëm për të marrë pjesë në Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor i cili numër duhet
të jetë 178. (Referuar në nenin 8.6)
Të gjithë anëtarët kanë të drejtë të jenë të nominuar për Bordin e Drejtorëve.

NJOFTIM PËR KUVENDIN E KATËRT ZGJEDHOR TË SHOQATËS KOSOVARE TË SHURDHËRVE
Ky njoftim për Kuvendin e Përgjithshëm Zgjedhor është thirrur nga Bordit të Drejtorve të SHKSH-së, detajet për
Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor janë:
Data:

E Shtunë, 22 Qershor 2019

Vendi:

Objekti i Ministrive ish-ndërtesa e Rilindjes
Rr. Kosta Novakoviq
Prishtinë

Koha:

ardhja 9.30 fillimi 10.00.

NJOFTIM MBI FORMËN E NOMINIMIT PËR BORDIN E DREJTORËVE
Ju lutem gjeni të bashkangjitur Formën e Nominimit për Bordin e Drejtorëve:
§
§
§
§
§

Kryetar
Nënkryetar
Sekretar
Arkatar
3 Anëtarë të Bordit

Në formën e Nominimit është vetë – shpjeguese se të gjithë të nominuarit, propozuesit dhe propozuesi i Katërt DUHET
të jenë anëtarë të cilët kanë paguar anëtarsinë në Shoqatën Kosovare të Shurdhërve.(Referohuni në Nenin Nr 11)
Forma e nominimit duhet të dërgohet te:
Zt. Abedin Isufi
Sekretare e SHKSH-së
Përfaqësues Zyrtar
Shoqata Kosovare e të Shurdhërve
FAH Postal 342
10000 Prishtinë
Kosovë
Kërkohet që format e nominimit të sillen më së largu të Premten, 08 Qershor 2019. Cdo formë e nominimit e dërguar
pas të Premtes 08 Qershor nuk do të pranohen (Referohuni në Nenin Nr 11.3).
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Ju lutem gjeni të bashkangjitur AGJENDËN për Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor.
Në emër të Shoqatës Kosovare e të Shurdhërve, ne do të ju ofrojmë drekën dhe pijet në Kuvendin e Përgjithshëm
Zgjedhor. Do të ishte e cmueshme nëse ju do të plotësoni formën e pjesëmarrjes që të na bëni me dije nëse do të merrni
pjesë në Kuvendin e Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor. Forma është e bashkangjitur dhe forma duhet dërguar më së
largu 8 Qershor 2019. Ju jeni përgjegjës për shpenzimet e transportit për të marrë pjesë në kuvend.
Ne presim të ju shohim në këtë ngjarje historike të Kuvendit të Katërt të Përgjithshëm Zgjedhor që do të mbahet me 22
Qershor 2019.
Sinqerisht e juaja,

Zt. Abedin Isufi
Sekretar i SHKSH-së

Të bashkangjitur:
• Forma(t) e Nominimit

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve
Rr. Hazim Gafurri Nr. 28/2-1
10000 Prishtinë
Kosovë

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve
Fah Postal 342
10000 Prishtinë
Kosovë
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Mob.+383 (0)44 185 178
Mob. +383 (0)44 655 503
E-mail: Deafkosovar@gmail.com
Faqja Interneti: www.shksh.org

