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Bordi i FNK-sënë bazë të nenit 30 të Statutit të Federatës së NOTIT të Kosovës, në 

mbledhjen e vetë të mbajtur 04.07.2013 më miratojë: 

RREGULLOREN 
MBI REPREZENTACIONET E NOTIT TË KOSOVËS    

  -I- DISPOZITATAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1. 

Reprezentacionet e NOTIT të Kosovës sipas përmbajtjes së punës dhe motiveve të 

organizimit të tyre,ekzistojnë si rezultat i të arriturave më të larta në sportin e 

NOTIT.Ato e përfaqësojnë federatën e NOTIT të Kosovës në përgjithësi në garat 

ndërkombtare. 

Neni 2. 

Sigurimi i kushteve për punë dhe i sukseseve të Përfaqësueseve të NOTIT të Kosovës 

është detyrë e çdo anëtari të Federatës së NOTIT të Kosovës.  

 

Neni 3. 

Nën emrin '' Reprezentacionet shtetërore“ (në tekstin e mëtejmë Reprezentacionet) 

veprojnë Përfaqesueset e femrave dhe të meshkujëve, të cilat munden me qenë të 

kategorizuara në: reprezentacionet  e sendorëve/eve, juniorëve/eve, kadetëve dhe 

pionerve.   

Neni 4. 

Reprezentacionet i/e përbëjnë sportistet/et (reprezentuesit në tekstin e mëtejmë) si dhe 

anëtarët e Shtabit teknik. Sportistet i përzgjedhë Përzgjedhësi (trajneri) i Përfaqësuesës. 

Regjistri i  sportisteve publikohet më së paku 10 ditë para qdo paraqitjeje të 

Reprezentacioneve. Anëtarët e Shabit  profesionalo – teknik të reprezentacionit janë: 

Drejtori, trajneri kryesor-selektori, bashkëpunëtori i trajnerit, mjeku dhe fizioterapeuti. 

  

Neni 5. 

Para garave të Kampionateve  evropiane dhe botërore, lojërave olimpike apo të ngjashme 

trajneri kryesor-selektori duhet  më kohë të hartojë plan programin afatgjatë të punës së 

reprezentacionit si dhe regjistrin e gjerë të reprezentuesëve, të cilin duhet ta aprovoi  

Bordi i FNK-së duke marrun parasysh paraprakisht edhe mendimin  e Këshillit 

profesional të FNK-së. 

Neni 6. 

Bordi i FNK-së me propozim të kryetarit cakton udhëheqësin e rrugës para çdo  

paraqitjeje ndërkombëtare të reprezentacionit.  

Paraqitjet zyrtare të reprezentacionit në të dy konkurencat i përcjellë edhe një gazetar 

sportiv më qëllim të promovimit të NOTIT të Kosovës në vend dhe jashtë,( nese federata 

ka mundsi që ti mbuloj shpenzimet).  

 

2. KLUBET 

Neni 7. 

Klubet nga radhët e të cilëve janë kandidatët për reprezentacion duhet t`i mundësojnë 

selektorit ti ketë repezentuesit në dispozicion në të gjitha fazat e pregatitjeve  dhe 

paraqitjeve në gara të reprezentacionit. 

Klubet nga radhët e  të cilëve jan zgjedhur kandidatët – reprezentatuesit-et janë të 

obliguar që atyre ti mundësojnë pjesëmarrjen në të gjitha aktivitetet e ndërmarrura në 



mënyrë të realizimit të të gjtiha programeve individuale, të veqanta dhe të përgjithshme të 

cilat i harton për reprezentuesi trajneri- selektori. i reprezentacionit. 

  

Neni 8. 

Klubi sportistet e të cilës garojn në reprezentacion për senior, junior apo kadet ka të drejtë 

në shtyerjen e garave që organizohen nga FNK-së.  

 

Neni 9. 

Paraqitja në aktivitetet e reprezentacionit mund të refuzohet vetëm në rastet e arsyeshme, 

dhe ate në kohën e paraparë sipas ftesës zyrtare. 

Si shkaqe të arsyeshme dhe  objektive nënkuptohen rastet e vdekjes apo sëmundjet e 

rënda në familje, lëndimi i rëndë apo sëmundja  e reprezentuesit. 

Shkallën e lëndimit apo të sëmundjës së sportistit e përcakton vetëm mjeku i 

reprezentacionit apo Komisioni shëndetsor i FNK-së.  

 

Neni 10. 

Për shkak të mungesës të paarsyeshme të përzgjedhurit në aktivitetet e reprezentacionit, 

klubi apo lojtari, ose klubi dhe lojtari iu nënshtrohen përgjegjësive konform dispozitave 

të Rregullores disiplinore të FNK-së, që nënkupton pezullim momental në paraqitje në 

garë  dhe ngritje të procedurës disiplinore.   

 

1. SPORTISTET E REPREZENTACIONIT TË NOTIT TË KOSOVËS  

Neni 11. 

Sportistet e reprezentacionit shtetërorë të NOTIT të Kosovës,  si përfaqësues më të 

dalluar-eminent të NOTIT kosovarë, duhet të kujdesen dhe të prezentojnë denjësisht 

notin kosovarë dhe me sjelljet e tyre në terren dhe jashta tij të jenë shembull për të gjithë 

të tjerët. 

Neni 12. 

Reprezentuesi duhet patjetër me qenë shtetas i Kosovës, pa marr parasysh se a garon në 

Kosovë apo në botën e jashtme. 

Neni 13. 

Për përgatitje dhe paraqitje në gara zyrtare, reprezentuesit marrin kompenzimet e 

trasnportit dhe mëditjet sipas akteve normative të FNK-së (nese bordi ka marr vendim 

paraprak dhe ka mundsi materiale për ti mbeshtetur).  

 

- për çdo ditë të përgatitjeve dhe garave përgatitiore 

- për udhëtimet dhe zhvillimin e garave jashta Kosovës sipas gazetes zyrtare-ligjeve 

pozitive  në fuqi në Kosovë të kësaj lëmie.  

 

Neni 14. 

Për punën dhe sukseset e arritura në punë sportisteve dhe anëtarëve të Shtabit profesional 

dhe teknik të reprezentacionit mund të ju ndahen mirënjohje dhe shpërblime.  

Lartësinë e shperbimit material e cakton Bordi i FNK-sëme propozim të Drejtorit të 

reprezentacionit, kurse indiviidualisht shumën e  shperblimit sipas meritave e caktojnë 

Drejtori dhe selektori i reprezentacionit bashkarisht.  

 



Neni 15. 

Reperezentuesit janë të obliguar që gjatë pergatitjeve dhe paraqitjeve në garave në tërësi 

ti permbushin detyrat të cilat iu ka caktuar Shtabi profesionalo-teknik..  

 

2. SELEKTORI  (TRAJNERI KRYESOR)  

Neni 16. 

Selektori i reprezentacionit është person i kualifikuar profesionalisht dhe i aftë që drejt 

për së drejti të udhëheqë me punën profesioinale të reprezentacionit. 

 

Neni 17. 

Selektori-trajneri kryesor emërohet nga Bordi i FNK-së pas publikimit të konkursit 

publik  sipas propozimit të Këshillit profesional të FNK-së.  

Selektori – trajneri kryesor kryen detyrën e vet në cilësinë e personit që ka marrëdhënie 

pune me FNK-në. Përjashtim mund të jetë  rasti kur  personi e  kryen këtë punë si 

veprimtari plotësuese me kompenzim. Shumën e kompenzimit e cakton Bordi i FNK-së.  

 

Neni 18. 

Selektorët e reprezentacioneve zgjedhen posaçërisht për ekipet e kategorive, kurse për 

punën e tyre i përgjigjen Këshillit profesional  dhe Bordit të FNK-së.  

 

Neni 19. 

Selektor-trajner kryesorë mund të zgjedhet personi i cili përveç kushteve të parapara me 

ligj i plotëson edhe këto kushte:  

- ka thirrjen e trajnerit të NOTIT  

- ka rezultate të theksuara në punën profesionale dhe edukative në klubet elite  

- ka përgatitje për të përfaqësuar dhe  zhvilluar sportin   

- posedon rezultate të theksuara si trajner apo ish sportist 

 

Neni 20. 

Selektori-trajneri kryesorë emërohet në parim në kohëzgjatje prej 1- 4 (katër ) viteve – 

një cikël olimpik. Pas skadimit të mandatit selektori – trajneri kryesor mundet prap të 

rizgjedhet në kët post.  

Neni 21. 

Selektori-trajneri kryesor mund të shkarkohet nga detyra edhe para skadimit të mandatit:  

- nëse nuk plotësohet planprogrami i punës dhe për këtë shkak mungojnë rezultatet 

e reprezentacionit .  

- nëse me veprimet e tij e ulë renomen e NOTIT  e në veçanti ate të Kosovës.  

- Për shkaqe të parapara me ligj ose me marrëveshje të kontraktuar.  

Neni 22. 

Nëse Selektori-trajneri kryesor jep dorëheqje apo i pushojnë obligimet nga ndonjë arsye 

tjetër, Bordi i FNK-sënë propozim të Këshilli profesional emëron Ushtruesin e detyrës së 

selektorit deri në zgjedhjën e trajnerit kryesor-selektorit të rinj. 

Neni 23. 

Në marrëveshje me Këshillin profesional dhe Drejtorin e reprezentacionit, selektori 

(trajneri kryesor) në afat prej 30 ditëve nga emërimi i tij  duhet të propozoj 

bashkëpunëtorët e tij si vijon: 



- trajnerët bashkëpunëtorë 

- mjekun 

- fizioterapeutin 

Selektori – trajneri kryesor konform paragrafit 1 të këtij neni  obligohet  ti propozon edhe 

trajnerët e reprezentacioneve të reja. 

- trajnerët e juniorëve  

- trajnerët e kadetëve   

Bordi i FNK-së mundet ti pranon apo refuzon propozimet e selektorit të reprezentacionit 

për bashkëpunëtorët  e propozuar. 

Nëse Bordi i FNK-së nuk e pranon propozimin e selektorit-trajnerit kryesor për 

bashkëpunëtorët, atëherë komisioni profesional në afat prej 15 ditëve duhet qëndrimet e 

harmonizuara ti paraqes në mbledhjen e parë të radhës të Bordit të FNK-së, ku duhet të 

bihet vendimi i parevokueshëm. 

Neni 24. 

Detyrat dhe punët e Selektorit (trajnerit kryesor): 

- Hartimi i planit vjetorë të punës me reprezentacionet, të cilin  e aprovon Bordi i 

FNK-së. 

- Hartimi i programit vjetor të punës me reprezentacionet sipas  pjesëve dhe 

etapave ,  të cilat i shqyrton Këshilli profesional dhe jepë vlerësimet dhe 

mendimet e veta 

- Caktimi i Listës së gjerë të reprezentuesëve për çdo paraqitje kohore.  

- Caktimi i Listës së ngusht të reprezentuesëve para çdo paraqitje të 

reprezentacionit . 

- Udhëheqja profesionale e stërvitjeve-ushtrimeve dhe garave të reprezentacionit. 

 

Neni 25. 

Selektori-trajneri kryesor përcjell zhvillimin dhe përparimin e notarve të rinjë, 

kandidatëve të mundshëm për reprezentacion, si dhe punën, formën dhe rezultatet e tyre. 

 

Neni 26. 

Selektori në mënyrë obligative bashkëpunon me notarë, trajnerët e klubeve, Këshillin 

profesional të FNK-së, Komisionin shëndetsorë si dhe me profesionistët e lëmive tjera, 

me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira për arritjën e rezultateve sa më të mira të 

Përfaqësuesës.  

Neni 27. 

Me rastin e përzgjedhjes së kandidatëve të reprezentacioneve, është i obliguar 

bashkëpunimi me trajnerët e klubeve, në mbikqyrjen e përbashkët të realizimit të 

programeve individuale të punës.  

Neni 28. 

Selektori në mënyrë obligative merr pjesë në mbledhjet e Këshillit profesional  të FNK-

së, njëherit  është edhe anëtarë i tij. 

Neni 29. 

Selektori duhet ti jep raport në formë të shkruar  Komisionit profesional të FNK-së dhe 

Bordit të FNK-së mbi përgatitjet dhe çdo garë në afat prej 30 ditësh nga përfundimi i 

aktivitetit. 

 



Neni 30. 

Selektori është i obliguar që sipas ftesës së Bordit të FNK-sëtë merr pjesë në mbledhjet e 

tijë. Në fund të vitit kalendarik selektori është i obliguar të jep raport me shkrim Këshillit 

profesional të Bordit të FNK-së mbi punën dhe rezultatet për vitin e kaluar, i cili përmban 

edhe vlerësimin e punës së trajnerëve të gjitha seleksioneve të reprezentacionit. 

  

Neni 31. 

Në punën e tij selektori është i obliguar  të konsultohet dhe të bashkëpunon me Drejtorin 

e  reprezentacioneve.  

 

3. DREJTORI I REPREZENTACIONIT SHTETËRORË  

Neni 32. 

Udhëheqja e reprezentacionit është në kompetencë të Drejtorit të reprezentacionit. 

 

Neni 33. 

Bordi i FNK-sënë bazë të kalendarit te garave e emëron Drejton e Reprezentacionit të 

Kosovës.   

Drejtori i Reprezentacionit e ushtron detyrën e vetë në cilësin e punëtorit në marrëdhënie 

të rregullt pune. Në raste të veçanta mund të ushtron detyrën si veprimtari shtesë, apo 

ndonjë marrëveshje tjetër. Statusi, të drejtat dhe detyrat e Drejtorit rregullohen me 

kontratë të veçant, në përputhje me këtë Rregullore dhe Rregulloren mbi sistematizimin e 

vendeve të punës së FNK-së. 

Neni 34. 

Drejtor i Reprezentacionit  për punën e vet i përgjigjet Bordit të FNK-së.  

 

Neni 35. 

Për Drejtor të Reprezentacionit mund të zgjedhet personi i cili përveç kushteve të 

parapara me ligj duhet ti plotësoi edhe këto kushte:   

- të ketë sëpaku tri (3) vite përvojë pune në këto punë apo punë  të ngjajshme  

- të fletë një nga gjuhët zyrtare të FINA-së apo LEN-it. 

- Të ketë suksese në punët e mëhershme.  

 

Neni 36. 

Punët dhe Obligimet e Drejtorit: 

- Marrëveshjet dhe kontraktimet e aktiviteteve të reprezentacionit në bazë të planit 

dhe programit të punës së reprezentacionit të cilin e  kanë hartuar Selektori dhe 

trajnerët e tjerë të reprezentacioneve të të rinjëve. 

- Kujdesi për punën finansiare, të hyrat dhe të dalat e Reprezentacionit,  

- Sigurimi i mjeteve materiale për punën e Reprezentacionit. 

- Propozimi Bordit të FNK-së lartësin e  shumës së shperblimeve të 

reprezentuesëve për sukseset e veçanta. 

- Kujdeset për gjetjen e sponzorizuesëve  të Reprezentacionit . 

- Kujdeset për gjetjen e sponzoruesëve të veshjeve dhe mbathejeve sportive të 

Reprezentacionit  

- Kontraktimi i transmetimeve televizive të ndeshjeve të Reprezentacionit dhe  

përpunimi i marketingut rret tyre.  



- Përkujdesja për paraqitje të Reprezentacionit në mjetet e informimit, të shkruara 

dhe elektronike. 

Neni 37. 

Drejtori i Përfaqësuesës në bashkëpunim me selektorin e Reprezentacionit cakton lartësin 

e shumës së shperblimeve individuale, varësisht nga kontributi i dhënë i çdo anëtari të 

Reprezentacionit. 

Neni 38. 

Drejtori i Reprezentacionit bashkëpunon  në punë me Sekretarin e Pergjithshëm të FNK-

së. 

Neni 39. 

Në punën e vetë Drejtori i Reprezentacionit duhet të bashkëpunon me Selektorin dhe 

trajnerët e Reprezentacionit.  

Neni 40. 

Drejtori i Reprezentacionit  kryen edhe punë të tjera për reprezentacion të cilat nuk janë 

parashikuar me këtë Rregullore,  për të cilat e ngarkon Bordi i FNK-së. 

 

Neni  41. 

Në përfundim të  vitit kalendarik Drejtori i Reprezentacionit obligohet që me shkrim të 

jep raportin e punës dhe atë financiar për reprezentacion, si dhe planin për vitin e 

ardhshëm. 

 

5. MBROJTJA SHËNDETSORE 

 

Neni 42. 

Për mbrojtjen shëndetsore të repzentuesëve përkujdeset Komisioni shëndetsor 

(medicinal) i FNK-së dhe mjekët specialist.  

 

 

Neni 43. 

Mjekun e Reprezentacionit e emëron Bordi i FNK-sëme propozim  të Komisionit 

shëndetsorë dhe Selektorit të Reprezentacionit. 

Mjeku i Reprezentacionit  përkujdeset për shendetin e reprezentuesëve gjatë pergatitjeve. 

 

Neni 44. 

Mjeku i Reprezentacionit duhet të bashkëpunon me mjekët e klubeve dhe ka të drejtë të 

mbikqyrë trajtimin mjeksorë të reprezentuesëve dhe kandidatëve për Reprezentacion. 

 

Neni 45. 

Mjeku i Reprezentacionit duhet të udhëheqë evidencën-kartelën personale të çdo 

reprezentuesi apo kandidati për reprezentacion në formularin e posaqëm në të cilin do të 

jenë këto shenime:  historia e  sëmundjes apo lendimit, llojin e lëndimi përseritja  e 

lëndimit dhe mënyra e sherimit e cila aplikohet. 

 

 

 

 



Neni 46. 

Të gjithë anëtarët e Reprezentacionit duhet të jenë të siguruar për mes Federates së 

NOTIT të Kosovës në njërën nga Shoqërit e Sigurimit gjatë pjesmarrjes me 

reprezentacion. 

 

4. PAJISJA SPORTIVE DHE VESHËMBAJTHJA  

Neni 47. 

Federata e NOTIT e Kosovës ju siguron reprezentuesëve të gjitha pajisjet e parapara 

sportive për përgatitje, ushtrime dhe gara. 

Brenda mundësive FHK-ja ju siguron reprezentuesëve edhe pajisjet për kohën e lirë si 

dhe veshëmbathje për rastet solemne.  

Reprezentuesit janë të obliguar që gjatë tërë aktivitetit të Reprezentacionit (përgatitje , 

ndeshje etj) të veshin vetëm pajisjet dhe veshëmbathjet që iu ka siguruar FHK-ja, dhe pas 

përfundimit të aktivitetit të njajtat u kthen personit të autorizuar të FNK-së. 

Reprezentuesit janë të obliguar ti ruajnë pajisjet dhe veshëmbathjën. 

Nëse e dëmton apo e humb pajisjen apo një pjesë të saj  për shkak të moskujdesjës së 

reprezentuesit, sportisti apo trajneri duhet ta kompenzon dëmin e krijuar. Sportisti i cili 

nuk e kompenzon apo përserit gabimin do të sankcionohet sipas Rregullores disiplinore të 

FNK-së. 

 

5. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

  

 Neni 48. 

Për zbatimin e e kësaj Rregulloreje kujdeset Sekretari i Përgjithshëm i FNK-së, dhe çdo 

moszbatim apo thyerje të saj e informon Bordin e FNK-së. 

 

Neni 49 

            Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje bëhen sipas procdures se paraparë të                    

aprovimit të sajë. 

Interpretimin e kësaj Rreguloreje e bënë Bordi i FNK-së. 

 

 

Neni 50. 

Kjo Rregullore hynë në fuqi  ditën e aprovimit. 

 

 

 

 

Prishtinë,                                                                Bordi i FNK-së                

04.07.2013.                                                              Imer Rama  Kryetar                                                                                      


