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E lidhur me date: 14.12.2020 ndermjet: 

1) Universitetit Publik "Kadri Zeka" Gjilan, rr . "Zija Shemsiu" p.n. 

Perfaqesuar nga Rektori, Prof.Asoc. Dr. Bajram Kosumi 
Ne tekstin e metejme si UKZ 

2) Drejtorati i Arsimit Gjilan, rr. "Mustafe Koka" 

Perfaqesuar nga drejtori, MSc. Nazim Gagica 
Ne tekstin e metejme si DKA 

(Tani e tutje, se bashku do tu referohemi si "Palet") 

Palet jane marre vesh si me poshte: 

Nenil 
Perkufizimet 

Palet - Universiteti Publik "Kadri Zeka" ne Gjilan dhe Drejtoria Komunale e Arsimit ne Gjilan jane pale 
nenshkruese te Marreveshjes se Bashkepunimit, e cila marreveshje perfshine shfrytezimin e konviktit te 
shkollave te mesme se bashku me mensen dhe sallen e edukates fizike per studentet e UKZ-se. 

Marreveshje Bashkepunimi - nenkupton Marreveshjen e meposhtme mete gjitha anekset. 



Neni 2 
QiH!imi 

a) Ne UKZ studiojne studente nga te gjitha rajonet e Kosoves dhe me gjere, Lugina e Presheves dhe Maqedonia 
Veri ore, largesia gjeografike e te cilave eshte edhe mbi 40 km nga UKZ dhe kjo na obligon qe te zgjidhim banimin 
dhe ushqimin per studentet tane. 

b) Qellimi i kesaj Marreveshje eshte te percaktoj kushtet e bashkepunimit ndermjet paleve per pranimin, 

akomodimin, banimin dhe ushqimin e studenteve te UKZ-se ne Konviktin qe graviton ne Kampusin e 

Shkollave te Mesme te Larta ne Gjilan. 

c) Konvikti ne kampusin e shkollave te mesme te larta eshte shume afer objektit te UKZ-se rreth SOm. 

Konvikti gjithashtu ka mensen ne te cilen munden te ushqehen studentet tane te cilet per shkak kushteve 

te tyre dote banonin ne Konvikt. 

Neni 3 
Detyrimet e Paleve 

Palet marrin persiper te permbushin detyrimet me sa vijon: 

a) Menagjmenti i Konviktit do te beje perzgjedhjen e studenteve te dalluar dhe kritereve tjera te 

cilet dote fitojne te drejten e bani mit ne konvikt. 

b) Perzgjedhja dote behet ne baza meritore, varesisht nga numri i studenteve te cilet kane nevoje. 

c) Varesisht se si e kerkon menagjmenti, perzgjedhja e studenteve dote behet sipas notes mesatare, 

ku si kriter baze dote jete nota me e mad he dhe largesia gjeografike. 

d) Drejtorati i Arsimit eshte i obliguar qe pas nenshkrimit te kesaj Marreveshje Bashkepunimi, te 

pranoj nje numer te caktuar studentesh nga Universiteti Publik "Kadri Zeka" Gjilan dhe ti sistemoj 

ne dhomat e Konviktit. 

e) Studentet jane te obliguar qe te kryejne pagesen e caktuar per banim dhe ushqim. Gjithashtu 

studentet jane te obliguar te respektojne rregullat dhe rend in shtepiak te Konviktit per banim dhe 

menses per ushqim. 

a) Paletjane dakorduar edhe per shfrytezimin e hapesires se Salles se edukates fizike nga studentet 

e UKZ-se ne kompleksin e shkollave te mesme pa e penguar mesimin e shkollave te mesme. 



NeniS 
Kohezgjatja 

Kjo Marreveshje, do te jete e vlefshme per nje periudhe pese (5) vjec;:are, deri sa palet ta shkepusin 

marreveshjen e tille. Nese asnjera pale, nuk e nderprene bashkepunimin 3 (tre) muaj apo 90 (nente 

dhjete) dite para perfundimit te periudhes pese vjec;:are, kjo Marreveshje dote jete e vlefshme edhe per 

tre vite te tjera. 

Ne rast se njera pale deshiron te shkepus marreveshjen, ajo duhet se paku tre (3) muaj para ta 
paralajmeroj palen tjeter se deshiron ta shkepuse marreveshjen. 

Ne rast te tille, palet qe mbeten dote konsultohen per vazhdimesine e zbatimit te kesaj Marreveshje 
dhe dote nxjerrin se bashku nje vendim te perbashket me shkrim. 

Neni 6 
Hyrja ne fugi 

Kjo Marreveshje dote hyje ne fuqi me nenshkrimin e saj . 

Neni7 
Dispozita perfundimtare 

Kjo Marreveshje Bashkepunimi perbehet nga 7 (shtate) nene dhe eshte shkruar ne gjuhen shqipe, ne tri 

kopje dhe eshte e nenshkruar nga palet me date 14.12.2020. 
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