
 

 

 

PJESA E PARË 
 
 

                                               TË DHËNAT E ORGANIZATËS DHE APLIKUESIT 

 

 

Emri i plotë  

 

Adresa 
 

 

 
FEDERATA E BASKETBOLLIT E KOSOVWS  

NUMRI FISKAL  
 

Numri i Amzës  

 
Xhirollogaria  

 
Numri i telefonit 
 

 
 

Faksi 
 

 

 
Emaili zyrtar i klubit 
 

 
 

Faqja zyrtare e klubit në internet 
 

 
 

Përfaqësuesi zyrtar i klubit (emri, mbiemri, emaili, telefoni, 
telefoni mobil, pozita në klub) 

 

 
 

Personi kontaktues (emri, mbiemri, emaili, telefoni, telefoni 
mobil) 

 

 
 

Numri i përgjithshëm i sportistëve i regjistruar në klub  

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në klub,  



 

 

PJESA E DYTË 

PLOTËSIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME 
 

2.1. SPORTISTËT(LOJTARËT-ET)  - EKIPET SPORTIVE 
 

2.1.1
. 

Të dhënat e regjistrimit të skuadrës seniore në 
përputhje me rregulloren e regjistrimit pranë 
FBK, me numrin e mjaftueshëm të lojtarëve për 
pjesëmarrje në gara,  
 

Numri i përgjithshëm i lojtarëve të regjistruar  

Numri i lojtarëve pa kontrata  

Numri i lojtarëve me kontrata  

2.1.2
. 

 
Të dhënat për regjistrimin e skuadrave të 
gjeneratave të reja-Plotësohet nga klubi që merr 
pjesë në Superligë 

Numri i përgjithshëm i lojtarëve të regjistruar  
Numri i lojtarëve që paguajnë anëtarsi  
Numri i lojtarëve me kontrata  
Emrat e garave ku këto gjenerata garojnë  

2.1.3
. 

 
 
Të dhënat për regjistrimin e skuadrave të 
gjeneratave të reja-Plotësohet nga klubi që merr 
pjesë vetëm në garat e gjeneratave të reja 

Skuadra 1  

Numri i përgjithshëm i lojtarëve të regjistruar  
Numri i lojtarëve që paguajnë anëtarwsi  
Numri i lojtarëve me kontrata  

Emrat e garave ku këto gjenerata garojnë  

Skuadra 2  
Numri i përgjithshëm i lojtarëve të regjistruar  
Numri i lojtarëve që paguajnë anëtarwsi  
Numri i lojtarëve me kontrata  
Emrat e garave ku këto gjenerata garojnë  

 

2.2. TRAJNERËT (STAFI PROFESIONAL) 
 

2.2.1. Të dhënat e trajnerëve të cilët punojnë në klub 
me skuadrën e seniorëve 

1. Emri dhe mbiemri, titulli, numri dhe niveli i 
licencës, shkollimi, funksioni në klub, mënyra e 
angazhimit (kontrata, data e emërimit) 

 

2.  

2.2.2. Të dhënat e trajnerëve të cilët punojnë në klub 
me skuadrat e të rinjëve 

1. Emri dhe mbiemri, titulli, numri dhe niveli i 
licencës, shkollimi, funksioni në klub, mënyra e 
angazhimit (kontrata, data e emërimit) 

 



 

 

2.  

2.2.3. Të dhënat për trajnerin i cili e koordinon punën 
me trajnerët tjerë 

Emri dhe Mbiemri  

2.2.4. Emërtimi i aktit të përgjithshëm të klubit me të 
cilin specifikohen juridiksionet e trajnerëve të 
angazhuar  

  

 
2.3. ZYRET, OBJEKTET SPORTIVE, PAJISJET SPORTIVE 

 
2.3.1.  

 
 
 
 
Të dhënat e objekteve sportive për stërvitjet e 
ekipeve të paraqitura 

Emri i objektit  
 

Lokacioni i objektit  

 
Struktura dhe sipërfaqja e hapësirës ku mbahen 
stërvitjet 

 

Struktura dhe sipërfaqja e hapësirave përcjellëse  
Instalimet  

 
Pajisjet teknike  

 

Baza ligjore e përdorimit  

 

2.3.2. Të dhënat e objektit sportiv për organizimin e 
ndeshjeve  

1. Objekti bazë  

Emërtimi i objektit  

Lokacioni i objektit  

Struktura dhe sipërfaqja e hapësirës ku mbahen 
ndeshjet 

 

Struktura dhe sipërfaqja e hapësirave 
përcjellëse(toaletet, teshatoret etj, 

 

Instalimet (nxemja, ventilimi etj)  

Pajisjet teknike (koshat, semaforat etj.)  

Numri i ulëseve për shikues  

Të dhënat për shfrytëzimin e objektit  

A është objekti i evidentuar në listën shtetërore 
të objekteve sportive 

 



 

 

Baza juridike e shfrytëzimit të objektit  

2. Objekti shtesë  

(të dhënat e njëjta si për objektin kryesor)  

2.3.3. Të dhënat e zyrës së klubit  Lokacioni  
Struktura  
Sipërfaqja  
Baza juridike e shfrytëzimit të zyrës  

2.3.4. Të dhënat për numrin e topave, tutave sportive, 
fanellave dhe rekuizitave sportive 

Topa 
Tuta sportive 
Fanella 
Rekuizita sportive 

 

2.3.5. Të dhënat për pajisjet e zyrës Tavolina 
Karrigat 
Ormanat 
Telefoni (fiks apo mobil) 

 

2.3.6. Të dhënat për pajisjet e ndihmës së shpejtë në 
objektin sportiv 

  

 
2.4. ORGANIZIMI I BRENDSHËM DHE MJETET FINANCIARE 
 

2.4.1. Të dhënat  e regjistrimit të klubit Numri dhe data e vendimit për regjistrim në 
organin përkatës  

 

2.4.2. Mënyra e sigurimit të sigurisë për sportistët dhe 
pjesëmarrësit tjerë në aktivitetet e juaja sportive 
(përshkruani shkurtimisht) 

  

2.4.3. Aktet e përgjithshme (Statuti dhe Rregullorja 
disiplinore) 

Emërtimi i akteve dhe data e hyrjes në fuqi  

2.4.4. Të dhënat për organet e klubit Kuvendi:  fillimi i mandatit, numri i 
përgjithshëm i anwtarëve, data e kuvendit 
të fundit të mbajtur (të rregullt) 

 

Udhëheqësia: Numri i përgjithshëm i 
anwtarëve, fillimi i mandateve, emrat dhe 

mbiemrat e anwtarëve, emri dhe mbiemri i 
kryetarit 

 

Këshilli mbikqyrës: Numri i përgjithshëm i 
anwtarëve, fillimi i mandateve, emrat dhe 
mbiemrat e anwtarëve, emri dhe mbiemri i 
kryetarit 

 



 

 

Përfaqësuesi  klubit (zyrtar): emri dhe 
mbiemri, fillimi i mandatit 

 

Të dhënat për organet tjera statutore: Emri, 
numri i anwtarëve, fillimi i mandatit 

 

2.4.5. Përkujdesja mjekësore e sportistëve të regjistruar  
(mjeku i klubit, fizioterapeuti etj.) 

  

2.4.6. A është kryer kontrollimi mjekësor i sportistëve të 
regjistruar në mjekësinë sportive  

PO  

JO 

2.4.7. A është klubi përgjegjës për të gjitha kategoritë 
pjesëmarrëse nëpër ligat përkatëse 

PO  

JO 

2.4.8. A janë të siguruar sportistët dhe trajnerët elitarë Emri dhe mbiemri i sportistit, numri i polisës 
së sigurimit dhe kompania e sigurimit,  

 

2.4.9. Mjetet e planifikuara financiare për pjesëmarrjen e klubit 
në të gjitha garat, përgjatë edicionit të plotë garues 

Mjetet e planifikuara (në total, të hyrat dhe 
shpenzimet, struktura) 

 

 
 

Mjetet e planifikuara për skuadrën e 
seniorëve 

 
 

 
Mjetet e planifikuara për gjeneratat e reja  

 

 
Organi që e ka miratuar planin financiar për 
edicionin dhe data e miratimit 

 
 

Organi që e ka miratuar raportin financiar 
për edicionin e kaluar dhe data e miratimit 

 

 
 

Të dhënat rreth auditimit të raportit vjetor 
financiar për vitin e kaluar (nëse është bërë) 
apo auditimi i programit vjetor i cili është 
financuar nga komuna-qyteti 

 

 
 

Borxhet ndaj personave të tretë (borxhet 

ndaj lojtarëve dhe trajnerëve dhe ndaj 
personave tjerë fizik) 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
2.5. SIGURIA E SPORTISTËVE DHE PJESËMARRËSVE TË TJERË NË GARA 
 

2.5.1. A i plotëson objekti sportiv (ndihmës) kushtet 
për zhvillimin e sigurt të aktivitetetve?  

A ekzistojnë dy teshatore për skuadrën 
vendase dhe mysafire dhe teshatoret 
përkatëse për gjyqtarwt, delegatët dhe 
personat tjerë zyrtarë? 

 

A është objekti sportiv i mbrojtur nga 
vetëtima? 

 

A i posedon objekti sportiv pajisjet kundër 
zjarrit? 

 

A janë karrikat për tifozw të fiksuara, të ndara 
nga karrikat tjera, anatomike, me numër të 
shenjëzuara? 

 

A posedon objekti sportiv zërim të 
mjaftueshëm për atë hapësirë?  

 

A e posedon objekti sportiv ndriçimin 
adekuat?  

Tregoni intensitetin e dritës në  1 м prej 
parketit 

 

A ka objekti sportiv furnizim të pandërprerë të 
rrymës? 

 

A janë tribunat në objektin sportiv të ndara në 
tërësi të pavarura, të ndara nëpër sektorë, të 
cilët janë veçmas fizikisht? 

 

A ekziston hapësira për parking pranë objektit 
sportiv për shfrytëzim të skuadrave dhe 
personave zyrtarë, e që është e izoluar nga 
shikuesit? 

 

A janë të ekspozuara rregullat e sjelljes së 
shikuesve në objektin sportiv? 

 

A e mundëson objekti sportiv daljen nga 
teshatoret dhe kalimin në terren, pa qasje për 
shikuesit dhe mediat? 

 



 

 

A i plotëson objekti sportiv kushtet për 
zhvillimin e ndeshjeve me rrezik të lartë apo :  
-hyrjet e ndara për shikuesit vendas dhe 
mysafirë;  
- tribunat e ndara për vendasit dhe mysafirët;  
- hapësirën e mjaftueshme për pjeswtarët e 
shërbimit policor apo sigurimit privat, që të 
kenë qasje dhe shikim të hapur kah terreni 
dhe shikuesit;   
- pajisjet teknike për incizimin e sjelljes së 
shikuesve gjatë ndeshjes 
- hapësirën e sigurt për vendosjen e 

automjeteve të skuadrës mysafire dhe 
personave zyrtarë;  
- tunelin mbrojtës që i mundëson skuadrave 
hyrjen ne terren;  
- mbrojtëset për bankën e mysafirëve;  
- hapësirën e përshtatshme për VIP mysafirët 
në të cilën nuk mund të depërtojnë shikuesit  

 

2.5.2. A i plotësojnë kushtet masat e planifikuara 
për organizim të sigurtë të ndeshjes 

A ka klubi kontratë me shërbimin policor (apo 
sigurim privat) 

 

A bëhen paralajmërime, ndalesa, lajmërime 
dhe udhëzime për shikuesit para ndeshjeve 

 

A ka klubi plan për bashkëpunim me tifozët e 
tij? 

 

A ka klubi plan të organizimit të ndeshjeve, i 
cili përmban:  
Vlerësimin e rrezikut, planin e sigurisë 
(numrin e policëve dhe rreshtimin e tyre, 
komunikimin me ta, kontroll të sigurisë, 
definimin e qendrës operative, kohën e hapjes 
së objektit për shikuesit, informatat që ju 
jepen shikuesve, mënyra e ndarjes së tifo 
grupeve, planin e evakuimit nga objekti, 
planin për veprime parandaluese në rast të 
fillimit të dhunës nga ana e tifo grupeve 

 

Të dhënat e personit i cili bashkëpunon me 
organet e rendit në rast të zbatimit të planit 
parandalues 

 



 

 

Të dhënat e personit kontaktues me mediat në 
ndeshjet e rrezikut të lartë 

 

2.5.4. A ka klubi model të biletave për ndeshjet e 
rrezikshmërisë së lartë? 

  

 

 
2.6. EKZISTENCA E KONFLIKTEVE TË INTERESIT ME KLUBE TË TJERA QË MARRIN PJESË NË GARA 
 

2.6.1. A është klubi pjesë (direkt apo indirekt) e cilit do klub si 
shoqatë  

PO - JO 
Nëse po tregoni se cili 

 

2.6.2. A merr pjesë ndonjë person që është i angazhuar në 
udhëheqjen administrative të klubit në të njëjtën kohë 
edhe në udhëheqjen administrative/ose punën sportive të 
klubit tjetër që merr pjesë në rangun e njëjtë të garave 

PO - JO 
Nëse po tregoni se cili 

 

2.6.3. A është në klub ndonjë person i cili është pronar i bastores 
apo është i punësuar në bastore 

PO - JO 
                  Nëse po tregoni se cili 

 

 

2.7. PËRMBUSHJA E OBLIGIMEVE FINANCIARE NDAJ FBK 
 

2.7.1. A ka klubi ndonjë borxh ndaj FBK-së në ditën e 
paraqitjes së kërkesës për licencim 

Lloji dhe shuma e borxhit  

 

 
2.8. PËRMBUSHJA E KUSHTEVE TJERA 
 

2.8.1. Plasmani në edicionin 2020/2021 Emri i ligës dhe renditja përfundimtare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PJESA 3 
 

PËRMBUSHJA E KUSHTEVE TË VEÇANTA PËR LËSHIMIN E LICENCËS GARUESE 

3.1. KUSHTET SPORTIVE 
 

3.1.1. A ka klubi planprogram të shkruar për zhvillimin e 
gjeneratave të reja 

Data e miratimit dhe organi i miratimit  

Kohëzgjatja e programit  

3.1.2. Të dhënat për minimalisht dy grupmosha të reja të 
cilat marrin pjesë në garat e FBK 

Emri i ligës  

Emri i ligës  

3.1.3. Të dhënat për kontrollimin mjekësor të skuadrës së 
seniorëve 

PO  
JO 

3.1.4. A janë të gjithë lojtarët e klubit që marrin pjesë 
nëpër gara të regjistruar në FBK 

PO  
 

JO 
3.1.5. Trajnerët e punësuar apo të angazhuar në bazë të 

ligjit të punës 
  Të dhënat e kryetrajnerit 

 
 

Të dhënat e shefit të shtabit teknik apo 
koordinatorit të gjeneratave të reja 

 

Të dhënat për trajnerët tjerë të punësuar apo 
angazhuar në klub 

 

 
 

 



 

 

3.2. KUSHTET INFRASTRUKTURORE 
 

3.2.1. Objektet sportive në territorin e selisë së klubit, ku 
do të luhen ndeshjet? 

1. Emri dhe lokacioni  

Kapaciteti minimal i shikuesve  

A është salla e licencuar për zhvillimin e ndeshjeve 
konform rregullores për gara? 

 

A i plotëson salla kushtet për pjesëmarrje të 
personave me invaliditet? 

 

A e posedon objekti sportiv auto ambulancën?  

A posedon objekti hapësirën për dhënien e ndihmës 
së parë? 

 

  2. Të dhënat për sallën ndihmëse (nëse ekziston – 
njejtë si salla 1; salla ndihmëse përdoret ndonjëherë 
kur skuadra nuk mund ta shfrytëzojw sallën kryesore  

 

3.2.2. Salla sportive (objekti sportiv) për stërvitjen e të 
gjitha gjeneratave 

Emri dhe lokacioni (një apo më shumë)  

3.2.3. A i plotësojnë fanellat dhe tutat sportive tw skuadrës 
kriteret e marketingut të vendosura nga Bordi i FBK 

dhe rregullores së garave  

  

3.2.4. Adresa dhe hapësira e zyrës së klubit min. 12 m2 
(plus tualeti)  

  

 

VËREJTJE: Të dhënat e kushteve infrastrukturore duhet të përputhen me të dhënat e pikës 2.3  

 
3.3. KUSHTET PERSONALE DHE ADMINISTRATIVE/ORGANIZATIVE 
 

3.3.1. Të dhënat për sekretariatin e klubit A e ka klubi sekretariatin e formuar  

Personat e sekretariatit dhe punët të cilët ata i 
bëjnë  

 

Adresa e sekretariatit  

Orari i punës, me ditë (së paku 5 ditë në javë) dhe 
me kohë (së paku 4 orë në ditë) dhe në çfarë mënyre 
kjo funksionon 

 



 

 

3.3.2. Personat e punësuar apo të angazhuar, në përputhje 
me ligjin: 

Personi me eksperiencë sportive në fushën e 
menaxherit të sportit (drejtori sportiv, sekretar 
gjeneral, sekretar etj.) – emri mbiemri, titulli sportiv, 
funksioni në klub, mënyra e angazhimit 

 

Mjeku i klubit i angazhuar për problemet mjekësore 
të sportistëve dhe zbatimit të rregullave antidoping. 
emri mbiemri, titulli, mënyra e angazhimit  

 

Personi me eksperiencë sportive në fushën e sigurisë 
i cili i koordinon punët që kanë të bëjnë me sigurinë 
e skuadrave gjatë garave emri mbiemri, titulli, 
mënyra e angazhimit 

 

Personi përgjegjës për mbajtjen e financave në klub: 
emri mbiemri, përgatitja shkollore, mënyra e 
angazhimit 

 

Personi përgjegjës për komunikim me media: emri 
mbiemri, titulli, mënyra e angazhimit 

 

  Fizioterapeuti i klubit: emri mbiemri, mënyra e 
angazhimit 

 

3.3.3. Të dhënat e pajisjeve komjuterike (minimum një 

kompjuter dhe printer) 
  

3.3.4. Të dhënat për faqen zyrtare të internetit   

3.3.5. Në çfarë mënyre është organizuar siguria gjatë 
organizimit të ndeshjeve 

Të dhënat e kontratës për angazhimin e shërbimit 
policor (kompanisë private të sigurimit fizik) për 
krejt edicionin 

 

3.3.6. A është siguruar incizimi i ndeshjeve me kamerë të 
klubit 

  

3.3.7. A është siguruar lidhja e internetit për transmetimin 
e ndeshjes 

  

3.3.8. A i ka klubi në radhët e veta personat të cilët e mbajnë 
statistikën online të ndeshjeve 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
3.4. KUSHTET LIGJORE 
 

3.4.1. A i janë bashkangjitur kërkesës të gjitha deklaratat e 
përshkruara dhe të nënshkruara nga përfaqësuesit e 
klubit 

  

3.4.2. A është statuti apo akti themelues i klubit në përputhje 
me ligjin dhe aktet e përgjithshme të FBK  

PO-JO  

3.4.3. Përmbushja e kushteve të veçanta ligjore të 
vendosura nga Propozicionet e Garave  

  

 
 
3.5. KUSHTET FINANCIARE 

 
3.5.1. A ka klubi në xhirollogarinë bankare ose garancionit 

bankar, apo në ndonjë formë tjetër, mjete financiare të 
mjaftueshme për pjesëmarrje në të gjitha garat e 
parapara përgjatë tërë edicionit? 

Të dhënat për gjendjen e xhirollogarisë së 
klubit 
 

 

Të dhënat për garancionin bankar 
 

Të dhënat për formën tjetër (burimin) të 
sigurimit të mjeteve: kontrata për financim 
nga komuna-qyteti; kontratat e sponsorizimit; 
kontrata për shfrytëzimin e sallës pa pagesë, 
etj 

 

3.5.2. Të dhënat për miratimin e raportit financiar për 

edicionin e kaluar 

Kush e ka miratuar dhe kur  

3.5.3. Të dhënat e raportit të auditorit të pavarur për 
auditimin e bërë të raportit financiar për vitin e 

kaluar 

  

3.5.4. Të dhënat për detyrimet e papaguara, të cilat janë 
rezultat i obligimeve të nënshkruara apo ligjore 

ose obligimeve në bazë të vendimeve të 
plotëfuqishme gjyqësore apo të arbitrazhit, ndaj: 
 

 

Klubeve të tjera të basketbollit,për transfere 
apo dëmshpërblim; 
- ndaj të punësuarve në klub apo kontratave 
me lojtarë,  
- ndaj të punësuarve në klub apo kontratave 
me trajnerë, 
- ndaj të punësuarve në klub apo kontratave 
për angazhim personave të tjerë 

kreditori, baza e borxhit, dhe shuma e borxhit 



 

 

- autoriteteve kompetent tatimore dhe 
sigurimeve shoqërore 
- personave të tjerë fizikë dhe juridik  

3.5.6. Përmbushja e kushteve të veçanta të vendosura 

me Propozicionet e Garave  

Mjetet e siguruara për funkcionimin e 
skuadrës së seniorëve në bazë të 
propozicioneve të garave 
 
Mjetet e siguruara për funkcionimin e 
skuadrës së  gjeneratave të reja (minimumi 
20% të mjeteve të siguruara të skuadrës së 
seniorëve në bazë të propozicioneve të 
garave) 
 

 

 

 

 

Vendi dhe data: _______________________________          PËRFAQËSUESI I KLUBIT 

                                                                              V.V 



 

 

PJESA 4  

PLANI FINANCIAR PËR EDICIONIN GARUES 

 
 
 
 
VËREJTJE: TABELA EXEL DUHET TË PLOTËSOHET (PJESA PËRBËRËSE E MATERIALEVE DHE DOKUMENTEVE) 

 
 

 

 

 

Vendi dhe data: _______________________________          PËRFAQËSUESI I KLUBIT 

                                                                              V.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PJESA 5 

 

DOKUMENTACIONI I PARAQITUR ME KËRKESËN PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR EDICIONIN– MIRATIMI I 
KËRKESËS PËR PJESËMARRJE NË GARA 

Emri i organizatës:  
 

1. Lista e lojtarëve me kontrata (emri dhe mbiemri i lojtarit, 
lloji i kontratës, data e kontratës dhe numri i kontratës së 

evidentuar në FBK) – Formulari i bashkangjitur 

 

2.  Lista e trajnerëve të angazhuar (emri dhe mbiemri i 
lojtarit, lloji i kontratës, data e kontratës dhe numri i 

kontratës së evidentuar në FBK) – Formulari i 
bashkangjitur 

 

3. Lista e lojtarëve të regjistruar në ekipin e seniorëve  

4. Lista e lojtarëve të regjistruar në ekipet e gjeneratave të 

reja 
 

5.  Statuti i klubit, apo akti themelues i klubit si OJQ   

6. Gjendja e xhirollogarisë së klubit në ditën e kërkesës për 

licencim 
 

7. Raporti financiar për edicionin e kaluar  

8. Raporti i auditimit  

9. Kopja e kontratës për angazhimin e shërbimit policor  

10. Plani i organizimit të ndeshjeve  

11. Garancioni bankar (nëse është i lëshuar)  

12. Programi i zhvillimit të gjeneratave të reja  

13. Dokumentet që tregojnë për shfrytëzimin e sallave për 

stërvitje dhe ndeshje 
 

14 Dokumentet që tregojnë për shfrytëzimin e hapësirave 

punuese dhe ku gjendet selia e klubit 
 

15. Vendimi i inspektorit të sportit për përmbushjen e 
kushteve për ti performuar aktivitetet sportive  (nëse 

është i lëshuar) 

 

16.  Rregullorja disiplinore e klubit  

17. Kopja e kontratës për financimin e programit vjetor të 

klubit nga buxheti i komunës-qytetit  
 



 

 

18. Kopja e kontratës së sponsorizimit e cila është bazë për 

financimin e klubit në edicionin e radhës  
 

19. Marrëveshja e reprogramimit të klubit me borxhlijtë   

20. Paraqitja e raportit përfundimtar për financimin e 

programit të klubit nga buxheti i komunës-qytetit për 

edicionin e kaluar  

 

21. Rregullat e sjelljes në objektin sportiv  

22. Akti i përgjithshëm me të cilin vërtetohet kompetenca në 

klub e ekspertëve të angazhuar  
 

23.  Kopja e kontratës për shfrytëzimin falas të sallës  

24 Kopja e kontratës për ofrimin e shërbimeve falas klubit  

25. Lista e vendimeve të plotfuqishme gjyqësore dhe të 

arbitrazhit me të cilat janë vërtetuar detyrimet e klubit nga 
pikat 3.5.4 dhe 3.5.6 (kushtet financiare), me kopjet e 

vendimeve 

 

26. Dokumente të tjera me të cilat aplikuesi i kërkesës 
dëshmon përmbushjen e kushteve të paraqitura 

 

 

 

 

Vendi dhe data: _______________________________          PËRFAQËSUESI I KLUBIT 

                                                                              V.V 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PJESA 6  

DEKLARATË 

 

Deklaroj, ndër përgjegjësinë morale dhe materiale,  

1. Që klubi dhe unë si përfaqësues zyrtar në procesin e miratimit për pjesëmarrje në gara, gjegjësisht lëshimin e licencës garuese për edicionin 2021-2022, 
si dhe gjatë pjesëmarrjes në kampionat, do t’i respektojmë aktet e përgjithshme dhe vendimet e organeve kompetente të FBK-së dhe FIBA-së, gjegjësisht 
organizatës që i udhëheq garat;  

2. Që klubi do të marrw pjesë vetëm në garat ndërkombëtare të njohura nga FBK dhe FIBA;  
3. Që të gjitha të dhënat e paraqitura dhe dokumentet e dorëzuara janë të plota dhe të vërteta;  
4. Që klubi e autorizon FBK-në dhe organet e saj që të shqyrtojnë çdo dokument relevant dhe të kërkojnë informatat e duhura nga secili organ relevant i 

pushtetit apo organizatës private;  
5. Që klubi pajtohet me të drejtën e FBK që ta ekzekutojw marrjen e licencës së lëshuar për edicionin garues në përputhje me Propozicionet e Garave; 
 

 

 

Vendi dhe data: _______________________________          PËRFAQËSUESI I KLUBIT 

                                                                              V.V 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


