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Në bazë të nenit 5, 20 dhe 76 të Ligjit për shoqatat e qytetarëve dhe fondacioneve (“Gazeta zyrtare 

e RM-së” nr. 31/98), nenit 10 të Statutit të QDN – Shkup dhe në bazë të vendimit për ndryshimet 

dhe plotësimet e Statutit të QDN- Shkup (nr. 407-07), Kuvendi i Shoqatës Qendra për Dialog 

Nansen- Shkup, në mbledhjen e mbajtur më 04.12.2007, e aprovoi tekstin e spastruar të: 

1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 

Qendra për Dialog Nansen- Shkup, në vijim QDN- Shkup është shoqatë joqeveritate, apartiake 

dhe joprofitabile e qytetarëve, e formuar nëpërmjet të bashkimit vullnetarë të qytetarëve me qëllim 

të realizimit dhe harmonizimit të intereseve dhe bindjeve të përbashkëta si dhe me qëllim të 

ushtrimit të veprimtarive dhe aktiviteteve për përforcimin e shoqërisë qytetare dhe bashkësive 

lokale duke promovuar vlerat e demokracisë, paqes, mirëkuptimit të ndërsjellë, dialogut dhe 

bashkëpunimit. 

 

Neni 2 

QDN- Shkup vepron në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe qëllimet, detyrat dhe 

veprimtaritë e saj i zbaton në pajtim me Kushtetutën, Ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe 

Statutin e QDN- Shkup. Veprimtaria e tyre gjatë aktiviteteve të caktuara mund të kryhet në nivel 

regjional ose më gjërë. 

 

Neni 3 

Emri i shoqatës së qytetarëve është Qendra për Dialog Nansen- Shkup. Emri i shkurtuar është 

QDN-Shkup. Verzioni anglez i emrit të shoqatës është “Nansen Dialogue Centre Skopje”, ndërsa 

verzioni i shkurtë është “NDC Skopje”. 

Selia e QDN – Shkup është në Shkup, në rrugën “Naroden Front” nr.31, banesa numër 10. 



Neni 4 

Themelues të QDN – Shkup janë: 

1. Albert Hani 

2. Juliana Mladenovska 

3. Xhevahire Pruthi 

4. Aleksandar Petkovski 

5. Sashko Stojkovski 

6. Ilir Hasani 

7. Slavica Dimitrievska 

Të drejtat dhe obligimet e themeluesve janë të njejta me të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të 

QDN – Shkup. 

 

2. QËLLIMET DHE DETYRAT 
 

Neni 5 

Qëllimet dhe detyrat e QDN – Shkup janë: sigurimi i hapësirës neutrale për dialog, inkurajimi i 

njerëzve që jetojnë në mjediset të përfshira nga konflikti, aplikimi i dialogut, transformimi dhe 

zgjedhja e konflikteve dhe përkrahja gjatë procesit të pajtimit në mes të palëve, njëkohësisht duke 

afirmuar vlerat demokratike, të drejtat e njeriut, tolerancën dhe bashkëpunimin. 

  

3. ANËTARËSIMI NË SHOQATË 
 

Neni 6 

Anëtar i shoqatës mund të jetë secili qytetar – shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe shtetas i 

një shteti tjetër i cili në baza vullnetare hyn në shoqatë me anë të parashtrimit të një deklarate me 

shkrim. 

QDN – Shkup mbanë regjistër të anëtarëve i cili azhurohet një herë në vit. 

Anëatri ka të drejtë të jetë i zgjedhur dhe përzgjedhur në organet e Shoqates, të merr pjesë në 

punen e Shoqates, të kontribuojë në zhvillimin dhe realizimin e programeve dhe aktiviteteve të 

parapara vjetore të Shoqates. 

Secili anëtar në mënyrë vullnetare mund të largohet prej Shoqates. 

 



Neni 7 

Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të QDN – Shkup janë: 

Të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet e QDN – Shkup; 

Të propozojë aprovime të vendimeve dhe të marrë pjesë në vendimmarrje; 

Rregullisht të marrë pjesë në mbledhje; 

Të marrë pjesë aktive në zbatimin e programit dhe aktiviteteve të QDN – Shkup; 

Rregullisht të jetë i informuar për aktivitetet e QDN-Shkup. 

 

Neni 8 

Përjashtimi i anëtarëve të QDN – Shkup realizohet në këto raste: 

Kur anëtari vepron në kundërshtim me Kushtetuten dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë si dhe 

në kundërshtim me Statutin e QDN – Shkup; 

Kur anëtari vepron në kundërshtim me misionin, qëllimet, detyrat dhe programin e QDN – Shkup; 

Kur të arrihet pëlqim i ndërsjellë se anëtarësia në QDN – Shkup nuk është e përshtatshme. 

 

4. REALIZIMI I TRANSPARENCËS GJATË PUNËS 
  

Neni 9 

Puna e QDN Shkup është publike. 

Transparenca në punë sigurohet me informim të rregullt të anëtarëve, shoqatave / OJQ tjera dhe 

opinionit më të gjërë për punen dhe aktivitetet e shoqatës, me punë transparente gjatë zbatimit të 

detyrave programore, nëpërmjet raporteve për punen e organeve dhe trupave të Shoqates, për 

punen materiale dhe finansiare etj. 

Për informim të anëtarësisë dhe opinionit më të gjërë shfrytëzohet komunikim i drejtpërdrejtë me 

shtypin, radion, televizionin, teknologjitë kompjuterike, veb-faqja si dhe buletine dhe publikime tjera 

të QDN-Shkup. 

 

 

 

 



5.FINANSIMI SHOQATES QDN – SHKUP 

 

Neni 10 

Shoqata realizon mjete prej: 

- taksës së anëtarësimit; 

- donacioneve; 

- granteve; 

- buxheti i RM; 

- provizioneve dhe shërbimeve tjera prej organeve, shoqatave, organizatave, institucioneve, 

bashkësisë; 

- shoqatave tregtare; 

-personave fizik dhe; and 

- burimeve tjera (të drejtat pronësore dhe të ngjajshme). 

 

Neni 11 

Shfrytëzimi dhe disponimi me mjetet e Shoqates të fituara në bazë të nenit paraprak bëhet në 

mënyrë të përcaktuar me këtë Statut dhe normat dhe aktet tjera ligjore të Shoqates. 

 

Neni 12 

Për shfrytëzimin dhe disponimin me mjetet vendosin organet e Shoqates, në pajtim me 

kompetencat e miratuara me këtë Statut të cilat ndërmarrin masa për shfrytëzim ekonomik adekuat 

të mjeteve dhe për pengimin dhe evitimin e paligjshmërive. 

 

Neni 13 

QDN – Shkup sjell plan vjetor finansiar për të hyrat dhe shpenzimet e Shoqates. 

Plani finansiar përmban të ardhurat të cilat fitohen sipas Nenit 10 të Statutit si dhe shpenzimet për 

veprimtarine shoqërore, pagat e të punësuarëve, shpenzimet e përbashkëta të të punësuarëve, 

shpenzimet materiale për punen e Shoqates dhe shpenzime tjera lidhur me punen. 

 

 

 

 

 



6. ORGANET E SHOQATES 
  

Neni 14 

Organet e Shoqates janë: 

- Kuvendi 

- Këshilli punëdrejtues 

- Zyra ekzekutive 

 

A. Kuvendi 
 

Neni 15 

Kuvendi i QDN – Shkup është trupi më i lartë i shoqates i cili përbëhet prej të gjithë anëtarëve të 

Shoqates. 

Kuvendi mblidhet sipas nevojes por më së paku një herë në vit. 

 

Neni 16 

Me mbledhjen e Kuvendit kryeson Kryesia e punes. 

Mbledhjet e Kuvendit I thërret kryetari I Kuvendit. 

Mbledhja e Kuvendit mund të thërritet edhe me propozimin e Këshillit Punëdrejtues ose me 1/5 e 

numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kuvendit. 

Nëse kryetari I Kuvendit në afat prej 14 ditëve prej ditës së propozimit të ofruar nuk thërret 

mbledhjen, mbledhjen e thërret organi ekzekutiv ose inicuesit. 

Mënyra e thirrjes së mbledhjeve dhe mënyra e punes së Kuvendit përcaktohen me Rregulloren e 

punes së Kuvendit. 

 

Neni 17 

Kuvendi vendos në mënyrë të plotëfuqishme nëse janë të pranishëm më tepër se gjysma e numrit 

të përgjithshëm të anëtarëve. 

Kuvendi rregullisht vendimet i aprovon me shumicen e votave të anëtarëve të pranishëm me vota 

të hapura por jo më pak se një e treta e numrit të përgjithshëm e anëtarëve të Kuvendit. 

Kompetencat e Kuvendit: 



 

Neni 18 

- E sjell Statutin e QDN – Shkup dhe aprovon ndryshimet dhe plotësimet e tij; 

- E zgjedh Kryetarin e Kuvendit dhe kryesinë e punës; 

- I zgjedh dhe shkarkon anëtarët e Këshillit punëdrejtues; 

- E aprovon orientimin programor për punën e Shoqates për periudhen 4 vjecare, të 

operacionalizuar në planin afatmesëm dhe programin vjetor; 

-  E shqyrton dhe aprovon raportin për punen e Këshillit punëdrejtues në mes të dy kuvendeve; 

- E shqyrton dhe aprovon raportin për gjendjen materiale-finansiare të Shoqates në mes të dy 

kuvendeve. 

 

B) Këshilli punëdrejtues 

 
 

Neni 19 

 Këshilli Drejtues (më tutje në tekst KD) i QDN Shkup numëron 5-11 anëtarë. 

 

Neni 20 

Anëtarët e KP e zgjedh Kuvendi me shumicën e numrit të anëtarëve që kanë votua, por jo më pak 

se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve. 

Zgjedhjet për anëtarë të KP i shall Kryetari i Këshillit punëdrejtues, dy muaj para skadimit të 

periudhes për të cilen është zgjedh KP aktual.  

Nëse nuk zgjedhen aq anëtarë sa numëron KP, procedura për zgjedhje për vëndet e pa plotësuara 

të KP përsëritet në afat prej dy muajve. 

 

Neni 21 

Mandati dhe angazhimi i anëtarit të KP është vullnetar, zgjatë dy (2) vjet dhe mbetet anëtar deri 

në emërtimin e anëtarit të ri të KP gjegjësisht deri në dorëheqje, vdekje ose deri sa nuk shkarkohet 

prej obligimeve të tij. 

Me qëllim që të ruhet vazhdimësia organizative e punës së Kuvendit, një pjesë e anëtarëve të KP 

mund të mbeten në këtë detyrë edhe dy (2) vjet tjera me rizgjedhje në Kuvend. 

 



Neni 22 

Kompetencat e KP janë: 

- Siguron zbatimin e detyrave statutare dhe programore të QDN-Shkup si dhe vendimet e 

konkludimet e Kuvendit; 

-Aprovon planin aftmesëm, programin vjetor dhe planin e punes, me propozim të zures 

ekzekutive; 

- Sjell planin finansiar dhe aprovon llogarinë përfundimtare të Shoqates; 

- Propozon ndryshime dhe plotësime të Statutit; 

- Miraton marrëveshje dhe kontrata të rëndësishme të drejtorit ekzekutiv; 

- Thërret mbledhjet e Kuvendit; 

- Sjell vendime për shpërblime, lavdata dhe mirënjohje; 

- Sjell vendime për furnizim dhe tjetërsim të mjeteve elementare; 

- Jep pëlqime për organizimin e punëve dhe detyrave të punës të zyres ekzekutive të QDN 

Shkup; 

- Jep detyra zyres ekzekutive të QDN Shkup; 

- Sjell vendime sipas ankesave dhe vërejtjeve; 

- Emëron, bën vlerësimin dhe jep përkrahje drejtorit ekzekutiv; 

- Ndërmerr aktivitete për sigurimin e mjeteve finansiare me qëllim përmbushjen e misionit;  

- Prezenton dhe promovon organizatën para opinionit më të gjerë; 

- Vendos për formimin e komisioneve dhe trupave të Shoqatës sipas propozimit të zyres 

ekzekutive; 

- Kryen edhe punë të tjera që dalin prej nevojave të Statutit të Shoqatës dhe prej Ligjit. 

 

Neni 23 

Anëtarët e KP mund të lirohen prej përgjegjësive me kërkimin e tyre para skadimit të mandatit të 

tyre me vendim të KP 

Anëtari i KP mund të shkarkohet para skadimit të mandatit të tij me anë të votimit në KP vetëm 

në rast kur: 

Antëri vepron në kundërshtim me misionin, qëllimet, detyrat dhe programin e QDN- Shkup; 

Kur të arrihet pajtim i ndërsjellë se anëtarësia e QDN- Shkup nuk është e përshtatshme; 

Kur anëtari nuk është aktiv dhe nuk i realizon detyrimet e veta për një periudhë më të gjatë se 

gjashtë muaj; 

Kur nuk iu përmbahet rregullave për konflikt të interesit të definuara në Rregulloren e punës të 

KP. 



Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose largimit të anëtarit të KP, KP ka të drejtë të ftojë anëtarë të 

rinj të shërbejnë gjatë kohës së mbetur. 

Neni 24 

KP sjell vendime me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të KP. 

KP mund të punojë dhe të sjellë vendime të plota në rast se në seancat e KP janë të pranishëm 

më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të KP. Këshilli Punëdrejtues për punën 

e tij përgjigjet para Kuvendit të shoqatës. 

Këshilli Punëdrejtues mblidhet së paku katër herë në vit. 

Mbledhjen e Këshillit Punëdrejtues e thërret kryetari i KP. 

Me mbledhjen udhëheq dhe kryeson kryetari, ndërsa në mungesë të tij një anëtarë tjetër i KP, në 

mënyrë rotative sipas rradhës alfabetike të mbiemrit. 

Drejtori ekzekutiv merr pjesë në punën e KP pa të drejtë vote. 

Mënyra e konvokimit të mbledhjes dhe puna e Këshillit Punëdrejtues rregullohet me Rregullore të 

punës. 

 

Neni 25 

Këshilli Punëdrejtues prej rradhëve të tij zgjedh kryetarin me mandat prej dy vjeçar. 

The members of the MB elect the President of the Managerial Board with the majority of the 

number of members who have voted, but not less than one half of the total number of members. 

Kryetari i KP e përfaqëson dhe e prezenton Shoqatën. 

Mandati i kryetarit të KP është dy vjet me të drejtë rizgjedhjeje edhe për një mandat. 

 

Neni 26 

Kompetencat e kryetarit të KP janë: 

- Kryeson me të gjitha mbledhjet e KP;  

- Thërret mbledhje urgjente dhe të jashtëzakonshme të KP; 

- Është anëtarë i kryesisë së punës së Kuvendit; 

- Konsultohet me drejtorin ekzekutiv për programin e mbledhjeve të KP;  

- Ka të drejtë, si edhe anëtarët tjerë, të ofrojë zgjidhje, bisedojë rreth çështjeve të ndryshme dhe 

të votojë për to; 

- Nënshkruan dokumente për të cilat është i nevojshëm nënshkrimi i kryetarit dhe aktet e 

aprovuara prej Këshillit Punëdrejtues;  

- Komunikon me anëtarë të KP rreth përgjegjësive të tyre; 

- Përfaqëson dhe prezenton Shoqatën në pajtim me autorizimet e përcaktuara me këtë Statut; 



- Kompetencat për prezentim dhe përfaqësim të shoqatës mund të barten deri te drejtori 

ekzekutiv. 

 

V. ZYRA EKZEKUTIVE 
 

Neni 27 

Shoqata formon Zyre Ekzekutive e cila zbaton obligimet dhe detyrat e Shoqatës. Zyrën Ekzekutive 

e përbëjnë drejtori ekzekutiv dhe numri i nevojshëm i personelit. 

Anëtarët e Zyrës Ekzekutive janë persona të punësuar në Shoqatën, ndërsa të drejtat dhe 

obligimet janë të rregulluara me Ligjin për marrëdhënie pune. 

Organizimi dhe puna e Zyrës Ekzekutive rregullohet me akte që i sjell Këshilli Punëdrejtues si dhe 

me Rregulloren e punës së QDN- Shkup. 

 

Neni 28 

Zyra Ekzekutive kryen punët udhëheqëse, profesionale dhe administrative, gjegjësisht udhëheq 

punët e përditshme, i shërben organet e QDN-Shkup dhe administron politikën dhe programet e 

miratuara prej tyre. 

Zyra Ekzekutive: 

-    Përgadit mbledhjet e Kuvendit dhe të Këshillit Punëdrejtues të QDN- Shkup; 

-    Udhëheq dhe koordinon të gjitha aktivitetet e planifikuara në kornizat e përcaktuara me planin 

vjetor të punës dhe me planin finansiar; 

-    Përgadit programe dhe plane strategjike, afatmesme dhe vjetore për punë si dhe plane 

finansiare;  

-    Udhëheq me mjetet finansiare, mobilizon fonde të reja, negocon dhe lidh marrëveshje me 

donatorë dhe finansues të tjerë;  

-    Kryen punë administrative të Zyrës, ruan arkivin dhe udhëheq me kontabilitetin; 

-    Raporton për punën dhe raportet finansiare; 

-    Identifikon shfrytëzuesit e rinj, bën vlerësimin e paraqitjeve për përkrahje financiare, përgadit 

dokumentacionin dhe kujdeset për zbatimin e aktivteteve programore, kryen vëzhgimin dhe 

vlerësimin e tyre; 

-    Mban kontakte me organizata dhe institucione tjera për realizimin e qëllimeve programore. 

-    Ruan marrëdhëniet me opinionin; 

Neni 29 

Drejtori ekzekutiv është i emëruar prej Këshillit Punëdrejtues. 



Mandati i drejtorit ekzekutiv është katër vjeçar me të drejtë të rizgjedhjes dhe në pajtim me 

Rregulloren për punë. Drejtori ekzekutiv përgjigjet para Këshillit Punëdrejtues. 

Drejtori ekzekutiv udhëheq me Zyrën Ekzekutive dhe zgjedh personelin duke u nisur prej parimeve 

të efikasitetit, kompetencave, integritetit dhe parimeve afirmative në pajtim me Rregulloren e punës 

së QDN- Shkup. 

Drejtori ekzekutiv planifikon , organizon dhe zbaton punën e Zyrës Ekzekutive 

Drejtori ekzekutiv e prezenton dhe përfaqëson shoqatën në qarkullimin juridik dhe ndaj personave 

të tretë. 

 

7. SHUARJA E SHOQATËS QDN- SHKUP 
 

Neni 30 

QDN- Shkup do të ndërprejë punën: 

 

- Nëse është sjellë vendim i Kuvendit të Shoqatës së qytetarëve me shumicë prej 2/3 e votave; 

- Nëse numri i anëtarëve të Shoqatës është më i vogël se numri i përcaktuar për themelim; 

- Nëse Gjyqi Kushetues i Republikës së Maqedonisë sjell vendim se Programi dhe Statuti i QDN- 

Shkup nuk janë në pajtim me Kushtetutën; 

- Nëse dëshmohet se Shoqata e qytetarëve e ka ndërprerë punën; 

- Në raste të tjera të përcaktuara me ligj. 

Në rast të ndërprerjes së punës së QDN, me pasurinë dhe mjetet që mbesin pas përmbushjes së 

obligimeve, me pasurinë disponon Republika e Maqedonisë. 

 

8. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 31 

Ky Statut hyn në fuqi ditën që pason pas aprovimit të tij.. 

Komentimin e rregullave të këtij Statuti e bën Kuvendi i QDN- Shkup. 

Skopje, 17.04.2010 
 


