EKSTRAKT
Nga Mbledhja e 20 e BE te KOK, e mbajtur me 29 Prill 2014
Prezent: Besim Hasani, Shasivar Haxhijaj, Fatmir Makolli, Artan Rugova, Shqipe Zogiani, Ismail Kosumi, Nezir Rama.
Munguan: Arben Lila, Fadil Vokrri e Vjollca Krasniqi(me arsye) dhe Ramadan Selimi dhe B. Gerbic (pa arsye)
Te pranishmit unanimisht miratuan Rendin e Dites në vijim me plotesimin nen të ndryshme Caktimi i kohes se
mabjtjes se Asemblese se rregullt te KOK:
1. Shqyrtimi dhe miratimi i Ekstraktit nga Mbledhja e 19 e BE te KOK, e mbajtur me 22.04. 2014
2.

Aktivitetet midis dy mbledhjeve te BE te KOK
a)
Vizita në KOK e Stavri Bellos, sekretar i pergjithshem i KOKSH dhe marrevshja per organizimin e
Kursit per Administratore te sportit

3. Emerimi i kryetareve te Komisioneve
4. Caktimi i shumës për kompenzim për pjesemarrje në Mbledhjet e BE të KOK dhe ne Komisione (Para dhe pas 1
Prillit 2014)
5. Te ndryshme:
a)

Informate rreth pergatitjeve per vizite KO te Rajonit

-sa dhe kush deshiron me qene ne delegacion, situata me viza, data e pershtatshme
b)
Shqyrtimi i kerkeses se Federates se Xhudos per verifikimin e rezultatit te Majlinda Kelmendit ne
Kampionatin Evropian ku doli e para dhe rekomandimi i saj dhe i trajnerit ne MKRS per shperblim.
c)

Spektakli i Aziz Salihut

d)

Caktimi I kohes per mbajtjee e Asamblese se rregullt te KOK

PIKA 1
Ekstrakti nga Mbledhja e 19 e BE te KOK e mbajtur me 22.04.2014 u miratua pa verejtje.
Pika 2.

a) Presidenti Hasani informoj per viziten zyrtare ne KOK nga ana e sekretarit te pergjithshem te KOKSH z, Stavri
Bello dhe marreveshjen e arritur qe per organizimine Kursit per administratoret e sportit ne Kosove. U vendos qe
shkresa ti dergohet te gjitha Federatave sportive te kosoves dhe tu caktohet afati kohor per paraqitjen e nje
kandidati nga cdo Federate. Paraqitjet pas afatit nuk do te merren parasysh ndersa afati i mbajtjes se Kursit do te
caktohet ne koordinim midis KOK dhe KOKSH
PIKA 3
Presidenti Hasani kerkoj qe caktimi i kryetareve te Komisioneve te shtyhet per mbledhjen e ardhshme ne funksion
te fuzionimit te disa Komisioneve dhe te zvogelohet nr i tyre. Propozimi u miratua njezeri!
PIKA 4
Pas diskutimeve u vendos qe anetaret e BE te KOK qe marrin pjese ne mbledhje te kompenzohet me meditje ne
vlere neto 40 euro duke filluar nga 1 Janari 2014. Kompenzimi bëhët për 12 mbledhje gjate një viti, pavaresisht sa
mbledhje mbahen! Me këtë u anulua vendimi i mehershem i BE te KOK per kompenzimin e anetareve te BE te Kok
dhe te Komisioneve te KOK.
Komisionet do te kompenzohen me meditje ne vlere 20 euro, per 4 mbledhje te tyre, te cilat duhet te mbahen ne
zyren e KOK dhe procesverbali mbahet nga sekretari teknik i KOK.
PIKA 5
U miratua vendimi per vizite zyrtare ne KO te Rajonit. Orjentimisht u vendos te shqyrtohet mundesia e vizites te
zhvillohet midis 11 dhe 14 Maj 2014 me crast do te vizitohen Komitetet Olimpike te Maqedonise, Shqiperise, Malit
te Zi, Kroacise, Sllovenise, Austrise dhe Hungarise. Per kete vizite ndahen 3.000 euro dhe shkohet me makine apo
kombi. Autorizohet Presidenti Hasani te caktoj marshuten. Ne nderkohe duhet te sigurohet mjeti i transportit dhe
vizat per ata qe kane nevoje!
b) BE i KOK verifikoj suksesin e Majlinda Kelmendit ne Kampionatin Evropian ne xhudo të mbajtur në
Montpellier të Frances nga 24-28 Prill 2014 ku pas 4 fitoreve zuri vendin e pare dhe u stolise me medaljen e arte ne
kategorine 52 kg. BE i KOK i rekomandon MKRS te ndaj shperblimin në vlere 20.000 euro për Majlinda Kelmendin
dhe 10.000 euro për trajnerine saj, Driton Kuken.
c)
BE i KOK vendosi qe 4 përfaqesues të KOK të marrin pjese në spektaklin e organizuar nga ai dhe Shoqata e
Sporteve te pavarura profesioniste. Më këtë rast do ti ipet nga KOK një mirënjohje dhe një plakete me rastin e 60
vjetorit te lindjes dhe 30 vjetorin e marrjes së medaljes së arte. Gjatë fjales pershendetese, Presidenti Hasani do të
njoftoje se është prezent i ftuar nga Aziz Salihu por jo edhe organizator i ketij spektakli pasi në ftesat e shperndara
nga Aziz Salihu figuron se organizator është KOK, edhe pse KOK nuk e ka dhënë lejen të jetë organizatore.
d) BE i KOK vendosi që Asambleja e rregullt e KOK të mbahet në fund të Qershorit 2014, respektivisht pas
zgedhjeve parlamentare ne Kosove.
e)
Presidenti Hasani njoftoj se Komisioni ne përbërje B Hasani, Sh, Zogiani dhe I.Kosumi plotesuan vendin e lire
te punes ne KOK duke punesuar Jeton Rudarin si sekretar teknik. Puna fillon me 1 Maj 2014 dhe zgjate deri me 31
Dhjetor 2014 me mundesi te vazhdimit dhe me pune provuese per 3 muaj. Paga e tij bruto eshte 300 euro ne
muaj.
Mbledhja perfundoj ne 12,30
Ekstrakti u perpilua nga Besim Hasani, bazuar ne Procesverbalin e udhehequr nga Jeton Rudari

