
                                                                                                                                                                Projekt 

                                                                                                                                               

Në mbështetje të nenit 10,11 dhe 12 të Ligjit për shoqatat(“Sluzbeni list RS”, nr.51/09), Kuvendi 
Themelues,  mbajtur më_______________2010, nxjerr këtë: 

                                                              S T A T U T 

       TË SHOQATËS PËR TRASHËGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE  

                                                                 Neni 1. 

Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore (më tutje: Shoqata)është  shoqatë vullnetare,jo 
qeveritare dhe jo fitimprurëse, e themeluar në kohë të pacaktuar dhe për realizimin e qëllimeve në 
lëminë e trashëgimisë dhe krijimtarisë kulturore. 

                                                                 Neni 2. 

Objektivat e Shoqatës janë :  

1.Hulumtimi, evidentimi , kultivimi,mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe 
2.Hulumtimi, kultivimi  dhe zhvillimi i krijimtarisë kulturore 
                                    
                                                                 Neni 3. 
Qëllimet kryesoretë Shoqatës janë: 
 
-Hullumtimi i vlerave kulturore, historike, arkeologjike, fetare dh e të mirave tjera kulturore, 
-Evidentimi i vlerave kulturore, historike, arkeologjike, fetare dhe të mirave të tjera kulturore, 
-kultivimi, mbrojtja dhe ruajtja e vlerave kulturore, historike, arkeologjike, fetare  dhe të mirave të tjera 
kulturore, 
-konservimi dhe vitalizimi I vlerave kulturore, historike, arkeologjike3, fetare dhe të mirave të tjera 
kulturore. 
-mbledhja, grumbullimi, evidentimi dhe përpunimi i materialit të trashëgimisë kulturore, 
-hulumtimi i krijimtarisë kulturore, 
-kultivimi  krijimtarisë kulturore, 
-zhvillimi i krijimtarisë kulturore : 
a)krijimtaria shkencore, 
b)krijimtaria publicistike, 
c)krijimtaria artistike, 
d)krijimtaria letrare, 
e)krijimtaria informative 
f)krijimtaria botuese 
-organizimi i seminareve, simpoziumeve, përvjetorëve,tribunave e formave të tjera. 
-nxitja e studimeve, hulumtimeve dhe aktiviteteve në këto lëmi, 
-njohja, afrimi dhe avancimi i bashkëpunimit mes kulturave në këtë rajon, 
-bashkëpunimi i Shoqatës me simotrat e saja. 
 



 
                                                               Neni 4. 
Emri i Shoqatës është : SHOQATA PËR TRASHËGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE 
Selia e Shoqatës është në Preshevë, në Shtëpinë e Kulturës ”Abdulla Krashnica” në Preshevë, rr. Mara 
Loncar, pn. 
Shoqata e zhvillon veprimtarinë e saj në territorinë e Luginës së Preshevës(Preshevë, Bujanoc dhe 
Medvegjë) dhe më gjërë. 
 
                                                                  Neni 5. 
Cdo person mund të bëhet  anëtarë i Shoqatës, nësë mbështet qëllimet, Statutin dhe nënshkruan 
deklaratën e anëtarësisë. 
Vendimin mbi pranimin dhe largimin e nxjerr Këshilli drejtues. 
Anëtar nderi bëhet një person, i cili ka bërë të arritura të jashtëzakonshme për Shoqatën dhe në lëmin e 
Trashëgimisë dhe Krijimtarisë kulturore.   
 
                                                              Neni 6. 
Organet e Shoqatës janë : Kuvendi, Këshilli drejtues dhe Këshilli mbikëqyrës. 
 
                                                                    Neni 7. 
Kuvendin e bëjnë të gjithë anëtarët e Shoqatës. 
Kuvendi mblidhet sipas nevojës, e më së paku 1 herë në vit. 
Kuvendin e konvokon: kryetari i Kuvendit. 
Mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit mund ta thirrë me shkrim e të arsyetuar edhe  
Këshilli drejtues ose Këshilli mbikqyrës. 
Një e treta e anëtarëvë të Kuvendit mund të kërkojnë me shkrim nga Këshilli drejtues konvokimin e 
mbledhjes së Kuvendit, duke i cekur arsyetë e konvokimit. 
Mbledhja e  Jashtëzakonshëme e Kuvendit patjetër duhet të mbahet në afatin 30 ditësh, nga dita e 
paraqitjes së kërkesës për thirrjen e saj. 
 
                                                                    Neni 8. 
 
Kuvendi: 
1.Nxjerr planin dhe programin e punës, 
2.aprovon Statutin dhe ndërrimet e plotësimin e Statutit, 
3.aprovon aktet të tjera të Shoqatës, 
4.zgjedh dhe i shkarkon anëtarët e Këshillit drejtues 
5.shqyrton dhe aprovon raportin e punës të Këshillit drejtues, 
6.shqyrton dhe aprovon planin e raportin financiar, 
7.vendos mbi shumën e anëtarësisë, 
8.vendos mbi ndryshimet statutare dhe pushimin e Shoqatës. 
Shoqata plotëfuqishëm vendos nëse janë prezent gjysma e anëtarëve. 
Kuvendi vendos me shumicë votash nga anëtarët prezentë. 
Për vendimet mbi ndryshimet dhe plotësimin e Statutit, ndryshimet statutare dhe pushimin e Shoqatës 
e nevojëshme është votimi i dy të tretës së anëtarëve prezentë. 
 
                                                                     Neni 9. 
Këshilli drejtues është organ ekzekutiv që kujdeset për realizimin e qëllimeve të Shoqatës të definuara 
me Statut. 



Këshilli drejtues ka 15 anëtarë, të cilët i zgjedh dhe i shkarkon Kuvendi. 
Mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues zgjatë 4 vite dhe mund të zgjidhen përsëri. 
Këshilli drejtues zgjedh kryetarin, 2 nënkryetarë, sekretarin dhe arkatarin. 
Njëri prej nënkryetarëve është  nga Bujanoci. 
Kryetar i Këshillit drejtues përfaqëson Shoqatën në qarkullimin juridik dhe ka të drejta dhe detyra të 
urdhërdhënësit financiar. 
Nënkryetarët e Këshillit drejtues, në mungesë të kryetarit të Këshillit drejtues përfaqësojnë Shoqatën 
dhe nënshkruajnë dokumentet financiare dhe të parasë në emër të Shoqatës. 
 
                                                                                Neni 10. 
Këshilli drejtues : 
1.udhëheq me punën e Kuvendit në mes të dy seancave të tij dhe nxjerr vendime për realizimin e 
qëllimeve të Shoqatës, 
2.organizon kryerjen e rregulltë të veprimtarisë së Shoqatës, 
3.i angazhon me punë te vecanta anëtarët e Shoqatës, 
4.nxjerr vendime financiare, 
5. vendos mbi aktivizimin e procedurës së ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit, me iniciativë të 
veten ose në propozim të së paku  5 anëtarëve të Shoqatës dhe përgatit propozimin për ndryshimet dhe 
plotësimet e Statutit, të cilat ia përcjell Kuvendit në miratim, 
6.vendos mbi aktivizimin e procedurës për plotësimin e dëmeve nga neni 25, alinea 2 e Ligjit mbi 
Shoqatat dhe sipas nevojës cakton mbrojtësin të Shoqatës për këtë procedurë, 
7.vendos edhe për cështje të tjera, të cilat nuk janë autorizuar organet të tjera të Shoqatës me Statut 
apo Ligjin mbi Shoqatat. 
Këshilli drejtues vendos nëse është prezente gjysma e anëtarëve të tij, ndërsa vendimet i nxjerr me 
shumicë të votave të anëtarëve. 
  
                                                                               Neni 11. 
Këshilli mbikëqyrës kontrollon afarizmin financiar të Shoqatës dhe për parregullsitë, pa pritesë e 
informon Këshillin drejtues. 
Këshilli mbikëqyrës ka tre/3/ anëtarë të cilët i zgjedh Kuvendi. 
Mandati i anëtarëve të Këshillit mbikqyrës zgjatë katër/4/ vjetë me të drejtë të rizgjedhjes. 
Këshilli mbikqyrës raporton në cdo seancë të Kuvendit. 
 
                                                                                Neni 12. 
Puna e Shoqatës është publike. 
Këshilli drejtues ka obligim që rregullisht të informojë anëtarësinë dhe opinionin mbi punën dhe 
aktivitetin e Shoqatës, direkt apo nëpërmjet publikimeve interne, informative në opinion, ose në mënyra  
të tjera. 
Raportet vjetore financiare dhe programore mbi aktivitetin e Shoqatës i raportohen anëtarëve në 
seancën e Kuvendit të Shoqatës. 
 
                                                                                   Neni 13. 
Për realizimin e qëllimeve të saja, Shoqata vendos kontakte dhe bashkëpunim me Shoqatat të tjera ose 
organizata në vend dhe jashtë. 
Shoqata mund të anëtarësohet në Shoqata ndërkombëtare për trashëgimi dhe krijimtari kulturore, 
vendimin e merr Kuvendi. 
 
                                                                                    



                                                                                       Neni 14. 
Shoqata mbledh mjete nga anëtarësia, nga kontribute vullnetare, nga donatorët  dhe nga dhuratat, nga 
subvencionet financiare dhe nga  forma të tjera të lejuara me ligj. 
 
                                                                                       Neni 15. 
Shoqata krijon mjete me shitjen e publikimeve të veta, gjegjësisht kryen veprimtarinë ekonomike: 
22110- botimi i librave, broshurave, librave muzikore dhe publikimeve të tjera. 
Shoqata mund të fillojë me këtë veprimtari pas regjistrimit në Regjistrin e subjekteve ekonomike. 
 
                                                                                         Neni 16. 
Shoqata mund të grumbullojë mjete  edhe nga kotizimi për seminare dhe të formave të tjera të 
arsimimit nga lëmia e trashëgimisë dhe krijimtarisë kulturore, si dhe nga forma të tjera të afërta me 
veprimtarine ekonomike që Shoqata i kryen. 
Fitimi i realizuar nga kryerja e veprimtarisë ekonomike dhe veprimtarive të tjera mund të shfrytëzohen 
vetëm për realizimin e qëllimeve të Shoqatës dhe pjesëmarrja vetanake në financimin e projekteve të 
caktuara. 
 
                                                                                          Neni 17. 
Shoqata ndërpren punën me vendimin e Kuvendit, kur nuk ka  kushte për realizimin e qëllimeve të saj, si 
dhe në raste të tjera të parashikuara me ligj. 
 
                                                                                         Neni 18. 
Në rast të ndërprerjes së punës, prona i përcillet institucioneve apo Shoqatave të ngjajshme. 
 
                                                                                          Neni 19. 
Shoqata ka vulën e rrumbullakët dhe katrore, në të cilën shkruan : Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari 
kulturore, në gjuhë serbe, shqipe dhe angleze dhe vendin e selisë.                                                                             
 
                                                                                          Neni 20. 
Shoqata ka logon:  
 
                                                                                          Neni 21. 
Për të gjitha cështjet që nuk janë rregulluar me këtë Statut, direkt aplikohen dispozitat e Ligjit mbi 
Shoqatat. 
 
  
 
 
                                                                                                                             Kuvendi Thelues i Shoqatës 
                                                                                                                                           Kryesuesi, 
Preshevë, më_______________2010                                                     _____________________________ 
                                                                                                                           Emri dhe mbiemri  dhe nenshkrimi  
                                          
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
                                                   
 
 
 
  
                                                            


