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Në bazë të nenit 31 të Ligjit për shoqata dhe fondacione (Gazeta zyrtare e RM nr. 52/10) dhe nenet 29 
dhe 63 të Statutit të Fondacionit për zhvillim të arsimit dhe kulturës ALBIZ f. Saraj, Shkup 

 
S T A T U T I 

I FONDACIONIT PËR ZHVILLIM TË ARSIMIT DHE KULTURËS ALBIZ f. Saraj, Shkup 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Definicioni i organizatës  
 

Neni 1 
Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ f. Saraj Shkup (në tekstin e mëtejshëm: 
Fondacioni Albiz) është organizatë qytetare e regjistruar sipas Ligjit për shoqata dhe fondacione të 
R.M. 
 
Emri i organizatës  

Neni 2 
Emri – titulli i fondacionit është : Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ f. Saraj 

Shkup 
 
Emri i shkurtuar i shoqatës është ALBIZ f. Saraj Shkup. 
 
Emri i fondacionit në gjuhën angleze është : 
Foundation for development of education and culture ALBIZ Saraj Skopje. 
 
Emri në gjuhën shqipe me alfabet latin: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ, 

f. Saraj Shkup 
 

 
Themelues  

Neni 3 
Themelues i Fondacionit Albiz janë:  

Emri i kompanisë                      Selia                                  NVAS  Përfaqësues 
 

1. DAUTI KOMERC  Shoqata për prodhimtari, qarkullim dhe shërbime import-eksport SHA f. 
Bojanë Komuna e Sarajit, selia Vendbanim pa sistem rrugor, f. Bojanë, Shkup, NVAS: 
4142144, Xhemail Dauti  

 
2. Shoqata për prodhimtari dhe tregti ADRIJUS SHPK import-eksport f. Gllumovë,Saraj, me seli 

në rr. 1721 nr.41 Gllumovë, Saraj, me NVAS 4497821, Amir Mediq 
 

3. Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime FRUKT IMPORT  SHPKNJP eksport-import f. 
Saraj Shkup me seli në rr. 20 nr. 236 Shkup, Saraj, me NVAS 4374312, Ismet Seferi  
 

4. Shoqata për tregti, transport ndërkombëtar dhe shërbime BAUKOP SHPKNJP import-eksport 
Shkup, me seli në Rruga e Kaçanikut nr. 210/Vizbeg, Shkup, Butel, me NVAS 5019559, Nexhat 
Shaini  

 



5. Shoqata për tregti dhe shërbime JUS MB SHPKNJP f. Saraj, Shkup me seli në rr. 2 nr. 6 
Shkup, Saraj, me NVAS 6001645, Jusuf Jusufi  

 
6. Shoqata për prodhimtari, shërbime dhe tregti me shumicë dhe pakicë PRINCE ENTERPRAJS  

SHPKNJP eksport-import Shkup me seli në rr. Ferid Murati nr. 30 Shkup, Çair, me NVAS 
5742927, Adem Abdullai 

 
7. Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime BENTON-NI eksport-import SHPKNJP me seli në 

rr. 1 Maji nr. 4 Kumanovë, me NVAS 6056547, Ibadet Ejupi 
 

8. Shoqata aksionare për transport, shpedicion, tregti dhe shërbime DAUTI TRANSPORTSHPED 
SHA f. Krushopek Saraj, me seli në rr. 1 nr. 17 Krushopek, Saraj, me NVAS 5747546, Daim 
Ramadani  

 
9. Shoqata për tregti me shumicë dhe pakicë IZVOR Vadin  SHPKNJP import-eksport Shkup me 

seli në rr. 1638 nr. 11 Shkup, Gazi Babë, me NVAS 4359372, Goranço Angelevski  
 

10. Shoqata për prodhimtari, qarkullim dhje shërbime VIA-KOMERC Xhemal SHPKNJP eksport-
import f. Krushopek, Saraj në Krushopek, Saraj, me NVAS 4387856, Xhemal Nuishi  

 
11. Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime ROSSEN CENTAR SHPKNJP eksport-import f. 

Strimnicë, Zhelinë, me seli në rr.101 nr.33 f. Strimnicë, Zhelinë, me NVAS 6833594, Fatime 
Rushiti  

 
12. Shoqata për ndërtimtari, tregti dhe shërbime HITAÇI KONSTRUKTION SHPKNJP eksport-

import Shkup me seli në rr. Vasil Gjorgov nr.31-1/lok.17 Shkup, Qendër, me NVAS 6882323, 
Mensur Ramadani  

 
13. Shoqata për  ndërtimtari, tregti dhe shërbime DULI-BAU SHPKNJP eksport-import f. Saraj 

Shkup, me seli në rr. 4 nr. 15 f. Saraj, Shkup, me NVAS 6307019, Ali Ademi  
 

14. Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime SAL-KOM Sali SHPKNJP Shkup me seli në rr. 20 
nr. 41 Shkup, Saraj, me NVAS 5398606, Sali Sali  

 
15. Shoqata për qarkullim me shumicë dhe pakicë EFTINIJA-IMPEKS SHPK Eksport-import 

Shkup, me seli në Jadranska Magistrala nr. 80 Shkup, Butel, me NVAS  4138511, Ekrem Imer  
 
Themeluesit përmes anëtarëve të Këshillit të donatorëve kanë të drejta të vërtetuara me këtë Statut 
gjatë vendimmarrjes për ta sjellë, ndryshuar dhe plotësuar Statutin, për politikën dhe strategjinë e 
përgjithshme, si dhe për ndryshimet statuti dhe ndërprerjen e punës së Fondacionit Albiz.  

II. STATUSI I FONDACIONIT ALBIZ 

 
Statusi i personit juridik  

Neni 4 
Fondacioni Albiz ka status të personit juridik gjegjësisht fondacion, me të drejta, obligime dhe 
përgjegjësi të caktuara me ligj dhe me këtë Statut.  
 

 



Selia   
Neni 5 

Selia e Fondacionit Albiz është në Shkup. 
Në rr. 20 nr. 97 Saraj Shkup.  
 
Vendimin për ndryshimin e selisë së Fondacionit Albiz e sjell Këshilli i donatorëve.  
 
Shenja  

Neni 6 
Fondacioni Albiz ka shenjë. Pamja, forma dhe madhësia e shenjës caktohet me vendim të Këshillit të 
donatorëve, me propozim të drejtorit ekzekutiv.  
 
Vula  

Neni 7 
Fondacioni Albiz e ka vulën e vet, e cila është me formë të rrumbullakët dhe në atë është shkruar teksti 
në gjuhën maqedonase dhe me alfabet cirilik: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ, f. 
Saraj Shkup dhe në gjuhën shqipe me alfabet latin: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës 
ALBIZ, f. Saraj Shkup. 
Formën dhe përdorimin e vulës së rrumbullakët dhe vulës katrore i cakton drejtori ekzekutiv, në pajtim 
me ligjin.  

III. QËLLIMET 

Vizioni, misioni dhe qëllimet themelore 
 
Vizioni  

Neni 8 
Vizioni i Fondacionit Albiz është të jetë lider në promovimin e përgjegjësisë shoqërore korporatave dhe 
filantropisë përmes organizimit dhe promovimit të programeve me karakter edukativ, kulturor, 
ekonomik dhe socio-humanitar në shoqëri. 
 
Misioni  

Neni 9 
Misioni i Fondacionit Albiz është ta forcoje dhe avancoje shoqërinë përmes krijimit të mundësive, duke 

siguruar platforma dhe programe arsimore, ekonomike, sociale.  

Qëllimet themelore  
 

Qëllimi themelor i Fondacionit Albiz është të japë kontribut për kryerjen e aktiviteteve dhe hulumtimeve 
të nevojshme me qëllim të zhvillohen aktivitetet shkencore, arsimore, kulturore dhe socio-humanitare, 
dhe atë: 

 Ndarja e bursave për mbështetje të studentëve dhe nxënësve të suksesshëm; 

 Zhvillimi i arsimit joformal përmes trajnimeve, kurseve dhe seminareve; 

 Mbështetje kulturës përmes manifestimeve dhe krijimeve kulturore, mbështetje shoqatave 
kulturore-artistike dhe aktiviteteve, manifestimeve dhe kremtimeve tjera kulturore të 
caktuara në mënyrë të plotësuar; 

 Mbështetje klubeve sportive dhe lidhjeve sportive, aktiviteteve, manifestimeve, projekteve 
dhe shfaqjeve sportive të caktuara në mënyrë plotësuese; 

 Mbështetje projekteve dhe aktiviteteve nga fusha e aktiviteteve shoqërore dhe sociale dhe 
zhvillimi i veprimtarive ekonomike; 



 Aktivitete socio-humanitare lidhur me sigurimin e ndihmës për rastet sociale, institucioneve 
shëndetësore dhe edukativo arsimore, sigurimin e ndihmës humanitare (ushqim, 
veshmbathje, këpucë, mjete për higjienë, çarçaf) për ndihmë grupeve të rrezikuara, sigurimi 
i mjeteve financiare dhe ushqim për ndihmë personave të cilët gjenden në pozitë të vështirë 
materiale; 

 Ndihmë në zgjidhjen e problemeve infrastrukturore të një grupi të caktuar të popullatës; 

 Sigurimi i bashkëpunimit mes institucioneve të ngjashme nga vendi dhe jashtë;  

Vlerat  
Neni 10 

Fondacioni Albiz bazohet në këto vlera: korrektësi, profesionalizëm, përgjegjësi dhe transparencë. 
 

Territori i veprimit  
Neni 11 

Fondacioni Albiz vepron në territorin e Republikës së Maqedonisë.  
Fondacioni Albiz mund të organizohet në parim territorial, përmes themelimit të njësive organizative 
(dega, zyra, filiale e tjera) të cilat nuk kanë cilësi të personit juridik. 
 

IV. UDHËHEQJA (KËSHILLI DREJTUES), UDHËHEQJA DHE STRUKTURA ORGANIZATIVE 

 

1. ORGANET E UDHËHEQJES SË PËRGJITHSHME (KËSHILLI DREJTUES) DHE MBIKËQYRJA 

(KËSHILLI I DONATORËVE)  

 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme dhe mbikëqyrjes  
 

Neni 12 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme dhe mbikëqyrjes të Fondacionit Albiz janë: Këshilli i donatorëve 
dhe Këshilli drejtues. 
  

2. DISPOZITAT E PËRBASHKËTA  

 
Parimet e jo ekzekutivit të organeve të Fondacionit Albiz  

 
Neni 13 

Këshilli i donatorëve dhe Këshilli drejtues janë përbërë kryesisht nga anëtarë jo ekzekutiv, gjegjësisht 
anëtarë të cilët nuk janë të inkuadruar në menaxhimin e përditshëm (Këshilli drejtues) dhe nuk janë në 
marrëdhënie pune në Fondacionin Albiz.  
 
Zgjedhja e anëtarëve  

Neni 14 
Anëtarët e Këshillit të donatorëve janë themeluesit e Fondacionit Albiz. 
Anëtarët e Këshillit drejtues zgjidhen nga Këshilli i donatorëve.



Qasje prej më tepër faktorëve  
Neni 15 

Në Fondacionin Albiz reflektohet fryma e partneritetit mes themeluesve. Këshilli drejtues është 
reflektim i interesave të ndryshme shoqërore dhe aktorëve në rajonet ku vepron Fondacioni Albiz, dhe 
atë prej themeluesve, persona me integritet, kompetenca dhe afirmim.  
 
 
Prezantimi në kapacitet personal  

Neni 16 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrja (Këshilli i 
donatorëve) veprojnë në kapacitet personal dhe vendosin sipas bindjes personale.  
 
Mënyra e punës  

Neni 17 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrja (Këshilli i donatorëve) 
punojnë gjatë mbledhjeve.  
 
Kuorumi për punë dhe vendimmarrje  

Neni 18 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) mund të punojnë dhe të marrin vendime nëse 
në mbledhjet marrin pjesë shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrjes (Këshilli i donatorëve)  
vendosin me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm, përveç nëse me ligj ose me këtë Statut nuk 
është përcaktuar shumicë tjetër ose nuk janë caktuar kushte tjera në pikëpamje të shumicës me të 
cilën merren vendime për çështje të caktuara specifike. 
Vota e kryesuesit të organit të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) është vendimmarrës në rast të ndarjes së votave (numër i barabartë i votave).  
 
Votimi 

Neni 19 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i donatorëve) 
vendimet i marrin me votë publike, përveç nëse me ligj dhe me këtë Statut nuk është përcaktuar 
ndryshe. 
Për zgjedhje dhe shkarkim të anëtarit të organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) 
dhe mbikëqyrës (Këshilli i donatorëve), mënyrën e votimit e përcakton Këshilli me vendim të veçantë.  
 
Mbledhje me lidhje konferenciere 

Neni 20 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) mund të marrin pjesë dhe të vendosin në mbledhje të organizuar me lidhje konferenciere.  
 
Vendimmarrje pa mbajtur mbledhje ose pa prezencë  
 

Neni 21 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) mund të vendosin dhe pa mbajtur mbledhje ose pa prezencë, nëse anëtarët japin pëlqim 
për vendimin që merret, me nënshkrim personal ose me nënshkrim të dërguar përmes faksit, postës 
elektronike ose përmes sms. 
 



 
Përparësi të interesave  
 

Neni 22 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) në çdo kohë duhet t’i kenë parasysh përparësitë e qëllimeve dhe interesave të Fondacionit 
Albiz mbi qëllimet individuale ose të veçanta në cilëndo anë tjetër.  
 
Të drejtat dhe obligimet  

Neni 23 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) kanë të drejtë dhe obligim që të marrin pjesë në punën e organeve për të cilat janë 
zgjedhur, të japin ideja dhe iniciativa për përgatitjen e akteve të përgjithshme dhe të marrin pjesë në 
kryerjen e obligimeve tjera të organeve për të cilat janë zgjedhur, në pajtim me rregulloren dhe 
përfundimet e Këshillit të donatorëve dhe të Këshillit drejtues. 
 

Ndalesa për pjesëmarrje në pushtetin ekzekutiv dhe në parti politike 

Neni 24 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) nuk mund të jenë anëtarë të Qeverisë, dhe atë kryetar dhe zëvendës-kryetarë, ministra 
dhe zëvendës-ministra. 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i 
donatorëve) nuk mund të jenë kryetarë të partive politike. 
Në rast të zgjedhjes për kryerje të funksioneve nga paragrafi 1 dhe 2 nga ky nen, anëtarësia në 
organet pushon, që e konstaton Këshilli i donatorëve të Fondacionit Albiz.  
 
Përgjegjësia  
 

Neni 25 
Organet e udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i donatorëve) në 
mënyrë kolektive dhe secili anëtar individualisht përgjigjet për punën e vet para organit që e ka 
zgjedhur.  
 
Shkarkimi dhe dorëheqja e anëtarit të Këshillit drejtues 

 
Neni 25 

Këshilli i donatorëve mund të votojë mosbesim Këshillit drejtues në tërësi ose të ndonjë anëtari të tij. 
Mosbesimi mund të votohet në rast të mosplotësimit të drejtave dhe obligimeve në pajtim me Statutin 
dhe aktet e përgjithshme, veçanërisht, por jo ekskluzivisht për: shkeljen e dispozitave të Statutit, largimi 
nga politika dhe strategjia e caktuar afatgjate e Fondacionit Albiz dhe pamundësia për mbajtje të 
mbledhjeve të Këshillit drejtues në periudhë prej gjashtë muajve kalendarik për shkak të mospasjes së 
kuorumit. 
Kryetari i Këshillit drejtues mund të propozojë shkarkim të anëtarit të Këshillit drejtues. Shkarkimi i 
anëtarit të Këshillit drejtues mund të propozohet për shkak të mungesës për shkaqe të paarsyeshme 
në së paku tre mbledhje në resht të Këshillit drejtues ose për shkak të prezantimit të Fondacionit që 
nuk është në pajtim me rolin, misionin dhe identitetin e Fondacionit ose për shkak të veprimit në 
kundërshtim me dispozitat e këtij Statuti. 
Anëtari i Këshillit drejtues mund të ofroje dorëheqje.  
Zgjedhja për vendet e zbrazëta bëhet në mandatin origjinal. 



 
 

Trupat punuese të përhershme dhe të përkohshme  

Neni 26 
Për shqyrtimin e çështjeve nga kompetencat e veta, Këshilli i donatorëve dhe Këshilli drejtues 
themelojnë komisione dhe trupa tjerë punues, të cilat krijohen si të përhershme ose si të përkohshme.  
 
Kompensimi i anëtarëve të organeve  

Neni 27 
Anëtarët e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) gjegjësisht Këshilli drejtues, 
mund të pranojnë kompensim në të holla për shpenzime dhe të ardhura të humbura të shkaktuara për 
shkak të pjesëmarrjes në punën e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) i 
Fondacionit Albiz. 
Kompensimi në të holla rregullohet me vendim të Këshillit të donatorëve. 

3. KËSHILLI I DONATORËVE TË FONDACIONIT ALBIZ  

 
Definicioni i Këshillit të donatorëve 
 

Neni 28 
Këshilli i donatorëve të Fondacionit Albiz (në tekstin e mëtejshëm: Këshilli) është organi më i lartë i 
Fondacionit Albiz. 
Të drejtat dhe obligimet e veta Këshilli i kryen në bazë dhe në suaza të Statutit dhe akteve të 
përgjithshme të Fondacionit Albiz.  
 
Numri i anëtarëve të Këshillit  
 

Neni 29 
Këshillin e përbëjnë themeluesit e Fondacionit Albiz, gjegjësisht pesëmbëdhjetë (15) anëtarë, anëtar i 
Këshillit mund të jetë edhe person tjetër. 
 
 
Zgjedhja dhe mandati i Këshillit  
 

Neni 30 
E drejta e anëtarit në Këshillin e donatorëve fitohet me vetë aktin e themelimit dhe sipas vendimit të 
Këshillit për anëtar të ri. 
Për ndryshimin e numrit të anëtarëve të Këshillit të donatorëve vendos Këshilli ekzistues (aktual) me 
shumicë nga numri i anëtarëve në Këshill që kanë votuar, por jo më pak se një e treta nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve. 
Për anëtar të ri në Këshill vendos Këshilli ekzistues (aktual) me shumicë nga numri i anëtarëve në 
Këshill të cilët kanë votuar, por jo më pak se një e treta nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
 
 
Kryetar i Këshillit të donatorëve  
 

Neni 31 
Kryetari i Këshillit të donatorëve është përgjegjës për punën dhe vendimmarrjen e Këshillit të 
donatorëve.  



Kryetarin e Këshillit të donatorëve, si dhe zëvendës-kryetarin, e zgjedh Këshilli i donatorëve, me 
shumicë të anëtarëve nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit të donatorëve, me mandat prej 
një viti, me të drejtë të rizgjedhjes. 
Në rast të mungesës dhe pamundësisë së kryetarit të Këshillit të donatorëve, atë e zëvendëson 
zëvendës-kryetari.  
 
Fushëveprimi i Këshillit  

Neni 32 
Këshilli i donatorëve:  
- e sjell, e ndryshon dhe e plotëson Statutin;  
- e sjell politikën gjenerale dhe strategjinë;  
- e miraton raportin vjetor për punën dhe raportin financiar me raport të auditit të pavarur;  
- zgjedh anëtarë të Këshillit drejtues;  
- vendos për ndryshime statutare dhe ndërprerjen e punës së Fondacionit Albiz;  
- kryen dhe punë tjera në pajtim me Statutin dhe me aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz.  
 
Puna e Këshillit  

Neni 33 
Këshilli punon me mbledhje.  
Këshilli mban mbledhje së paku dy herë në vitin kalendarik dhe sipas nevojës. 
Mbledhjet e Këshillit i thirre kryetari i Këshillit të donatorëve, me iniciativë të tij ose me kërkesë të 
Këshillit të donatorëve, ose me kërkesë të pesë anëtarëve të Këshillit. 
Nëse kryetari i Këshillit të donatorëve në afat prej dyzet ditëve nga dita e propozimit të dhënë nuk 
thërret mbledhje, mbledhjen do ta thirre Këshilli i donatorëve ose iniciatorëve. 
Këshilli mund të mbaje mbledhje nëse në mbledhje janë të pranishëm së paku 5 (pesë) anëtarë, 
ndërsa vendimet janë të vlefshme nëse janë miratuar njëzëri. 
Këshilli sjell rregullore për punë (rregulla për punë), me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve.  
 
 
Udhëheqja e mbledhjeve  

Neni 34 
Me mbledhjen e Këshillit kryeson kryesuesi (kryetari i Këshillit).  
 
Procesverbali nga Këshilli  

Neni 35 
Për punën e Këshillit mbahet procesverbal, i cili përmban të dhëna të caktuara me rregulloren për 
punë.  
Procesverbalin e mban personi përgjegjës për procesverbalin. 

4. KËSHILLI DREJTUES  

 
Definicioni i Këshillit drejtues   
 

Neni 36 
Këshilli drejtues është organ i udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) i Fondacionit Albiz.  
Të drejtat dhe obligimet e veta Këshilli drejtues i kryen mbi baza dhe në suaza të Statutit dhe aktet e 
përgjithshme të Fondacionit Albiz. 
 
 
 



Numri i anëtarëve të Këshillit drejtues  
Neni 37 

Këshillin drejtues e përbëjnë së paku shtatë, por jo më shumë se njëmbëdhjetë anëtarë. 
Numri i anëtarëve të Këshillit drejtues e cakton Këshilli i donatorëve.  
 
Zgjedhja dhe mandati i Këshillit drejtues 

Neni 38 
Anëtarët e Këshillit drejtues i zgjedh Këshilli i donatorëve me shumicë nga numri i anëtarëve në Këshill 
të cilët kanë votuar, por jo më pak se një e treta nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
Anëtarët e Këshillit drejtues kanë mandat prej katër viteve, me të drejtë të rizgjedhjes disa herë pa kufi. 
 
Kryetari i Këshillit drejtues 

Neni 39 
Kryetari i Këshillit drejtues është përgjegjës për punën dhe vendimmarrjen e Këshillit drejtues. 
Në rast të mungesës dhe pamundësisë të kryetarit të Këshillit drejtues, atë e zëvendëson zëvendës-
kryetari. 
Kryetari i Këshillit drejtues, si dhe zëvendës-kryetari, e zgjedh Këshilli drejtues, me shumicë të votave 
nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit drejtues, me rekomandim të Këshillit të donatorëve. 
Kryetari, zëvendësi i tij i Këshillit drejtues emërohen me mandat prej katër viteve, me mundësi të 
emërohen për mandat të ri prej katër viteve, disa herë pa kufi. 

 
Fushëveprimi i Këshillit drejtues  

Neni 40 
Këshilli drejtues menaxhon me Fondacionin Albiz në suaza të ligjit dhe Statutit dhe akteve të 
përgjithshme të Fondacionit Albiz.  
Këshilli drejtues:  
-  i ndihmon Këshillit në definimin e politikës gjenerale dhe strategjia e Fondacionit Albiz. 
- miraton programe perspektive dhe vjetore dhe plane për punë dhe plane financiare me propozim të 

drejtorit;  
- miraton akte të përgjithshme të Fondacionit Albiz, përveç akteve që i miraton Këshilli dhe e vëzhgon 
zbatimin e Statutit;  
- miraton raporte tremujore dhe gjashtëmujore për punën dhe e vëzhgon implementimin e programeve;  
- menaxhon mirë dhe kujdeset për pronën dhe mjetet e Fondacionit Albiz;  
- propozon audit të pavarur (shoqatë për audit);  
- miraton llogari vjetore;  
- përgatit, vërteton dhe zbaton vendime të Këshillit;  
- vendos për anëtarësim të Fondacionit në lidhje dhe organizata vendore dhe ndërkombëtare, me 

rekomandim të kryetarit të Këshillit; 
- Këshillit i dorëzon propozime për emërime ose shkarkime të anëtarëve të Këshillit drejtues; 
- e mbikëqyr, vëzhgon dhe kontrollon punën dhe aktivitetet e Fondacionit, veçanërisht shfrytëzimin e 

mjeteve të veta në pajtim me qëllimet e caktuara me këtë Statut; 
- vendos për shpërndarjen e mjeteve të Fondacionit në suaza të planit financiar; 
- kërkon dhe bën kontroll në dokumentet dhe kërkon sqarim nga drejtori ose nga cilido i punësuar në 

Fondacion, lidhur me cilindo aspekt të aktiviteteve të Fondacionit; 
- në suaza  të autorizimeve të veta kryetari i Këshillit drejtues e prezanton Fondacionin dhe realizon 

kontakte me persona të tretë dhe me opinionin që t’i promovojë qëllimet dhe aktivitetet e fondacionit; 
- i jep propozime Këshillit lidhur me ndryshimet dhe plotësimet e këtij Statuti; 
- sjell dhe vendime tjera lidhur me aktivitetet e Fondacionit, përveç vendimet të cilat janë në 

kompetenca të Këshillit; 
- i miraton propozimet e drejtorit për formimin e filialeve (ekspoziturave) në vend në suaza të 

Fondacionit; 



- sjell akt të brendshëm lidhur me organizatën dhe sistematizimin e vendeve të punës së Fondacionit; 
- kryen punë tjera në pajtim me këtë Statut dhe me aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz. 

 
Mënyra e punës së Këshillit drejtues 

Neni 41 
Këshilli drejtues punon dhe vendos në mbledhje. 
Këshilli drejtues mban së paku shtatë mbledhje në vitin kalendarik. 
Mbledhjet e Këshillit drejtues i thërret kryetari i Këshillit drejtues, me iniciativë të tij ose me kërkesë të 
dy anëtarëve të Këshillit drejtues, ose me kërkesë të pesë anëtarëve të Këshillit, ose me kërkesë të 
drejtorit ekzekutiv. Kryetari i Këshillit drejtues duhet të thirre mbledhje në afat prej katër ditëve nga dita 
kur është parashtruar kërkesa. 
Thirrjen e mbledhjes e bën me ftesë me kohë, vend dhe propozim-rend dite të mbledhjes. 
Për punën e mbledhjeve mbahet procesverbal (me shkrim dhe audio), të cilin e vërteton kryetari dhe 
drejtori ekzekutiv. 
Këshilli drejtues miraton rregullore për punë, me shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve.  

5. UDHËHEQJA  

 
Drejtori ekzekutiv  

Neni 42 
Drejtori ekzekutiv është organ ekzekutiv i menaxhimit të përditshëm të Fondacionit Albiz. 
Drejtorin ekzekutiv e zgjedh Këshilli drejtues me shumicë votash nga numri i anëtarëve të cilët kanë 
votuar, por jo më pak se një e treta nga numri i përgjithshëm i anëtarëve, i miratuar me vendim të 
Këshillit të donatorëve. 
Drejtori ekzekutiv duhet të jetë person me integritet dhe kompetenca. 
Drejtori ekzekutiv zgjidhet me konkurs publik, i cili shpallet së paku në dy gazeta ditore. 
Mënyra dhe procedura për zgjedhje rregullohet me akt të përgjithshëm të miratuar nga Këshilli 
drejtues. 
Drejtori ekzekutiv i Fondacionit Albiz nuk mund të jetë person që e kryen funksionin e drejtorit 
ekzekutiv ose përfaqësues i ndonjë personi tjetër juridik. 
Drejtori ekzekutiv është përgjegjës para Këshillit të donatorëve dhe Këshillit drejtues. 
Mandati i drejtorit ekzekutiv është katër vjet, me të drejtë të rizgjedhjes disa herë pa kufi. 
Drejtori ekzekutiv lidh marrëveshje për udhëheqje (marrëveshje menaxheriale) dhe themelon 
marrëdhënie pune në Fondacionin Albiz në kohë të pacaktuar. 
Në rast të ndërprerjes së parakohshme të mandatit të drejtorit ekzekutiv, Këshilli drejtues emëron kryes 
të detyrës deri në zgjedhjen e drejtorit  ekzekutiv por jo më gjatë se dymbëdhjetë muaj. 
 
Fushëveprimi i drejtorit ekzekutiv  

Neni 43 
Drejtori ekzekutiv menaxhon me procesin afarist të Fondacionit Albiz. Të drejtat dhe obligimet e veta i 
kryen në bazë dhe në suaza të Statutit dhe akteve të përgjithshme të Fondacionit Albiz.  
Drejtori ekzekutiv:  
- e përfaqëson Fondacionin Albiz në qarkullimin juridik me persona të tretë, është përgjegjës edhe për 
ligjshmërinë në punën e Fondacionit Albiz dhe për zbatimin e drejt të Statutit dhe të akteve të 
përgjithshme të Fondacionit Albiz;  
- është nëpunësi kryesor administrativ. Ai është sekretar i organeve të udhëheqjes së përgjithshme 
(Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës (Këshilli i donatorëve). Drejtori ekzekutiv merr pjesë në punën e 
Këshillit të donatorëve dhe Këshillit drejtues, pa të drejtë vote;  
- e udhëheq procesin e punës të Fondacionit Albiz dhe udhëheq me atë;  



- i vëzhgon dhe i analizon gjendjet dhe problemet në veprimtaritë e Fondacionit Albiz, jep prognoza 
dhe paralajmërime për kushtet e ardhshme, problemet dhe mundësitë, komunikon dhe bashkëpunon 
me organizata tjera;  
- kujdeset për planifikimin strategjik dhe përgatit programe dhe plane perspektive, vjetore dhe periodike 
për punën dhe planet financiare. Është përgjegjës për realizimin e programit dhe të planit për punë dhe 
planit financiar dhe parashtron raporte periodike dhe vjetore për punën dhe raport financiar deri te 
Këshilli drejtues dhe Këshilli i donatorëve;  
- i menaxhon shpenzimet aktuale organizative, të cilat dalin nga realizimi i aktiviteteve, programeve 

dhe projekteve, të cilat janë miratuar nga Këshilli drejtues; 
- menaxhon me zyrën ekzekutive të Fondacionit Albiz, e planifikon, organizon dhe e implementon 

punën e tij;  
- vendos procedura adekuate për punë të Fondacionit Albiz, formon komisione për regjistrim dhe tjera;  
- kujdeset për punën e drejt dhe ekonomike me mjete të Fondacionit Albiz dhe menaxhon me të hollat;  
- vendos për zgjedhje të personave udhëheqës në Fondacionin Albiz, i harmonizuar me vendimin nga 
Këshilli drejtues. 
- vendos për themelimin e marrëdhënieve të punës, i udhëheq dhe i motivon bashkëpunëtorët, vendos 
tregues dhe i vlerëson arritjet në punë.  
Drejtori ekzekutiv kryen dhe punë tjera në kompetenca të tij në pajtim me ligjet, Statutin dhe aktet e 
përgjithshme të Fondacionit  Albiz.  
 

Përgjegjësia e drejtorit ekzekutiv 

Neni 44 
Drejtori ekzekutiv është përgjegjës për:  
- ligjshmërinë, rregullsinë dhe kryerjen me kohë të punës së Fondacionit Albiz dhe për sigurimin e 
kushteve për punë në pajtim me ligjet, Statutin dhe aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz;  
- përgatitja me kohë, objektive dhe prezantimi i saktë i raporteve financiare;  
- vëzhgimi i përhershëm dhe menaxhimi (Këshilli drejtues) me rreziqet ndaj të cilave është ekspozuar 
Fondacioni Albiz, duke përfshirë edhe analizën dhe vlerësimin e raporteve të parashtruara nga ana e 
institucioneve financiare.  
  
Personat udhëheqës  
 

Neni 45 
Në Fondacionin Albiz, krahas drejtorit ekzekutiv, ka persona tjerë me të drejta dhe përgjegjësi të 
veçanta ose persona udhëheqës. 
Për zgjedhjen e personave udhëheqës vendos drejtori ekzekutiv, i harmonizuar me vendimin e Këshillit 
drejtues.  
 
 
Transferimi i autorizimeve  
 

Neni 46 
Drejtori ekzekutiv mund të përcjelle autorizime të veçanta që dalin nga e drejta e avokimit dhe 
prezantimit të Fondacionit Albiz. 
Autorizimet mund të transferohen te personat udhëheqës ose te punësuarit tjerë në Fondacionin Albiz. 
Transferimi i autorizimeve mund të lidhet edhe me marrëveshjet e kontraktuara dhe nënshkrimin e 
akteve individuale të Fondacionit Albiz.  
Në të gjitha rastet e cekura në paragrafët e mëparshme të këtij neni, personat të cilëve iu janë 
transferuar autorizimet, dorëzojnë raport  deri te drejtori ekzekutiv.  



Autorizimet nuk mund të transferohen më tej, pa vendim të drejtorit ekzekutiv.  
 
Zyra ekzekutive  

Neni 47 
Fondacioni Albiz është e organizuar në zyrë ekzekutive, e cila është përgjegjëse për punët 
udhëheqëse, si dhje për ato profesionale dhe administrative, gjegjësisht i udhëheq punët e përditshme, 
mbështetje organeve të Fondacionit Albiz dhe  zbatimin e politikave dhe programeve të miratuara nga 
organet e Fondacionit Albiz.  
 
Përbërja e zyrës ekzekutive  
 

Neni 48 
Zyrën ekzekutive e përbëjnë drejtori ekzekutiv, personat udhëheqës dhe numri i nevojshëm i 
bashkëpunëtorëve, të punësuar në Fondacionin Albiz. 
Drejtori ekzekutiv i zgjedh bashkëpunëtorët duke u udhëhequr nga parimet e integritetit, kompetencës, 
efikasitetit dhe afirmatives. 
Organizata dhe puna e zyrës ekzekutive  rregullohet me akte që i miraton Këshilli drejtues. 
  
Fushëveprimi i zyrës ekzekutive  
 

Neni 49 
Zyra ekzekutive:  
- i vëzhgon dhe analizon trendët dhe problemet shoqërore edukative, kulturore, ekonomike dhe socio-
humanitare;  
- i përgatit mbledhjet e organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrës 
(Këshilli i donatorëve) dhe materialet adekuate;  
- i implementon të gjitha aktivitetet e planifikuara të Fondacionit Albiz, në suazat e caktuara me planin 
vjetor për punë dhe me planin financiar;  
- përgatit plane afatmesme dhe vjetore për punë dhe planet financiare;  
- punon me mjete financiare për sigurimin e kthimit maksimal, mobilizon fonde të reja;  
- i kryen punët e zyrës dhe e ruan arkivin dhe udhëheq me kontabilitetin;  
- parashtron raporte për punë dhe raporte financiare;  
- identifikon edhe formulon programe, përgatitë dokumentacion dhe kujdeset për zbatimin e aktiviteteve 
programore, vëzhgimin dhe vlerësimin e tyre;  
- kujdeset për marrëdhëniet me opinionin.  

V. FINANCIMI I FONDACIONIT ALBIZ 

 
Burimet e financimit  
 

Neni 50 
Fondacioni Albiz përfiton pronë, grumbullon mjetet financiare nga: investimi themelues; donacione nga 
Themeluesit dhe donatorë të tjerë; kontribute, dhurata dhe trashëgimi; kryerja e veprimtarisë 
personale; huazime, mjete të huazuara, testamente, legata, fushata bamirëse, licitacione, shitja e 
pronës; fitimi i shoqatave tregtare të cilat Fondacioni i ka themeluar me mjete të veta, për shkak të 
realizimit të qëllimeve dhe obligimeve të vërtetuara me këtë Statut; mjete qeveritare nga buxheti i 
Republikës së Maqedonisë; dhe burime tjera të financimit të cilat janë në pajtim me ligjet e Republikës 
së Maqedonisë. 
Mjetet të cilat janë fituar në pajtim me paragrafin 1 nga ky nen janë në pronësi të Fondacionit. 
 



Përdorimi i destinuar i mjeteve   
Neni 51 

Mjetet e Fondacionit Albiz shfrytëzohen për qëllime specifike, detyra dhe aktivitete, në pajtim me këtë 
Statut dhe me aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz dhe në pajtim me rregulloret dhe kufizimet e 
burimeve të financimit.  
 
Përdorimi i destinuar i tepricës së të ardhurave mbi shpenzimet  

 
Neni 52 

Teprica e të ardhurave mbi shpenzimet (fitimi) i realizuar nga Fondacioni Albiz nuk guxon të 
shpërndahet si i tillë deri te asnjë person, por duhet të përdoret vetëm për realizimin e qëllimeve, 
detyrave dhe aktiviteteve të Fondacionit Albiz.  
 
Plani vjetor  

Neni 53 
Viti financiar përputhet me vitin kalendarik. 
Lartësia dhe mënyra  e shpërndarjes së mjeteve të Fondacionit Albiz caktohen çdo vit me planin 
financiar, ndërsa në bazë të planit vjetor për punë. 
Planin vjetor, duke përfshirë planin financiar e miraton Këshilli drejtues.  
Plani vjetor për çdo vit miratohet në fund të vitit aktual kalendarik, për vitin e ardhshëm. 
Nëse plani vjetor nuk miratohet në afat të paraparë me paragrafin 4 nga ky nen, financimi i Fondacionit 
Albiz do të bëhet në lartësi të mjeteve nga viti paraprak, të rritura me rritjen e çmimeve me pakicë në 
vitin aktual. 
Në rast të gjendjes të paragrafit 5 nga ky nen, plani financiar do të miratohet më së voni deri më 31 
mars të vitit aktual.  
 
Kontabiliteti dhe librat 

Neni 54 
Fondacioni Albiz udhëheq kontabilitet, udhëheq dhe mban libra, dorëzon llogari vjetore dhe bën 
regjistrim në mënyrën e rregulluar me ligj. 
Këshilli drejtues me akt e rregullon punën financiare. 
Këshilli drejtues e miraton raportin për regjistrim.  
 
 
 
Llogaria vjetore dhe raporti vjetor 

Neni 55 
Fondacioni Albiz ka raport vjetor për punën, llogari vjetore dhe raport financiar në pëlqim me Ligj dhe 
Statutin dhe aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz. 
Raporti vjetor financiar është pjesë integruese e raportit vjetor për punë. Struktura  e përmbajtjes së 
raportit vjetor për punë dhe raporti financiar është në pajtim me Ligjin dhe vendimin e Këshillit drejtues. 
Përgjegjës për llogarinë vjetore dhe raportet financiare, gjegjësisht për përgatitjen e tyre dhe 
nënshkrimin, është drejtori ekzekutiv. 
Raportin vjetor, duke përfshirë edhe raportin financiar, e miraton Këshilli drejtues. 
Raporti financiar vjetor do t’i nënshtrohet auditit nga auditi i pavarur, i zgjedhur nga Këshilli drejtues. 
Raporti financiar vjetor për vitin paraprak miratohet më së voni deri më 1  qershor në vitin aktual 
kalendarik, gjegjësisht në afatin e rregulluar me ligj.  
 
 
 
 



Raportet periodike për punë dhe raportet financiare  
 

Neni 56 
Drejtori ekzekutiv i parashtron Këshillit drejtues raport për punën dhe raporte financiare çdo gjashtë 
muaj.  

VI. MBROJTJA E INTERESAVE TË FONDACIONIT ALBIZ 

 
Menaxhimi i mirë (Këshilli drejtues) dhe përgjegjësia  

 
Neni 57 

Anëtarët e organeve për udhëheqje të përgjithshme (Këshilli drejtues) dhe mbikëqyrje (Këshilli i 
donatorëve), drejtori ekzekutiv dhe anëtarët e zyrës ekzekutive janë të obliguar që të menaxhojnë dhe 
punojnë me Fondacionin Albiz me kujdes dhe me parimet e menaxhimit të mirë (Këshilli drejtues), në 
interes të Fondacionit Albiz, ndërsa mbi interesat tjera ose të veçanta, gjegjësisht në interes të 
përmbushjes së qëllimeve dhe planeve afariste të Fondacionit Albiz, në pajtim me ligjet dhe me 
Statusin dhe aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz.  
  
Përgjegjësi për obligime dhe dëme  

 
Neni 58 

Fondacioni Albiz përgjigjet për obligimet e veta me gjithë ekipin dhe mjetet e veta. 
Anëtarët e organeve të Fondacionit Albiz përgjigjen personalisht dhe pa kufizime për obligimet e tyre 
ndaj Fondacionit Albiz, për keqpërdorimin eventual të mjeteve të Fondacionit Albiz ose për 
keqpërdorimin e Fondacionit Albiz si person juridik. 
Drejtori ekzekutiv i Fondacionit Albiz është përgjegjës për dëmin e Fondacionit Albiz të shkaktuar nga 
puna e tij, nëse kjo është shkaktuar me pakujdesi të madhe ose me qëllim të vetëdijshëm që të 
shkaktohet dëm.  
 

Neni 59 
Fondacioni Albiz i mbron interesat e veta me masat të cilat përfshijnë (por jo medoemos) fshehtësi 
afariste, ndalesë të konkurrencës dhe konflikt interesash. 
Fondacioni Albiz ka të drejtë që të dhëna dhe informata të caktuara me rëndësi të madhe për interesat 
e tija afariste t’i caktoje si fshehtësi afariste.  
 
Konflikt i interesave  
 

Neni 60 
Konflikti i interesave nënkupton konflikt të autorizimeve dhe obligimeve lidhur me punën e Fondacionit 
Albiz me ekzistimin e interesit personal të personit, i cili ka autorizime dhe obligime (si anëtar i 
organeve të udhëheqjes së përgjithshme (Këshilli drejtues dhe mbikëqyrës (Këshilli i donatorëve) dhe 
drejtori ekzekutiv dhe personat me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta), te i cili interesi personal ndikon 
ose mund të ndikojë mbi kryerjen e autorizimeve dhe obligimeve lidhur me punën e Fondacionit Albiz. 
Personi i cili ka interes personal ka obligim që në mënyrë të pavarur ta paraqesë interesin eventual dhe 
të japë deklaratë për konflikt të interesave në fillim të çdo viti kalendarik. 
Çdo marrëveshje ose aktivitet tjetër afarist ku ka konflikt të interesave në pajtim me paragrafët 1 dhe 2 
të këtij neni janë lëndë e miratimit nga ana e Këshillit drejtues. 
Personi i cili ka interes personal duhet të përjashtohet nga vendimmarrja relevante.  



VII. PUBLIKJA NË PUNË DHE INFORMIMI 

 
Ruajtja e akteve 
 

Neni 61 
Fondacioni Albiz në selinë e vet, në arkiv, i ruan aktet në pajtim me Ligjin. 
Këshilli drejtues e cakton mënyrën e punës në zyrë dhe puna arkivore.  
 
Publikja në punë  
 

Neni 62 
Puna e Fondacionit Albiz është publike.  
Këshilli drejtues obligohet që të sigurojë sistem për informimin e opinionit.  
 
Publikime  

Neni 63 
Fondacioni Albiz mund të krijojë publikime periodike për shkak të realizimit të qëllimeve dhe detyrave, 
ndërsa në të njëjtën kohë raportet vjetore financiare dhe aktivitetet vijuese nga puna do të publikohen 
në ueb faqen zyrtare. 

VIII. STATUTI DHE AKTET E FONDACIONIT ALBIZ  

 
Rregullimi i Fondacionit Albiz 

Neni 64 
Fondacioni Albiz rregullohet në pëlqim me Ligjin, me këtë Statut dhe me aktet e përgjithshme të 
Fondacionit Albiz. 
Fondacioni Albiz miraton Statut, rregullore, rregullore për punë, vendime dhe akte tjera. 
Me rregulloret dhe vendimet rregullohen çështjet për të cilat, me Ligj ose me këtë Statut, është 
paraparë që të rregullohen me aktet e përgjithshme.  
 
 
Prioritetet e aplikimit  
 

Neni 65 
Statuti është akti më i lartë i Fondacionit Albiz.  
Aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz duhet të jenë në pajtim me këtë Statut. 
Nëse dispozita e aktit të përgjithshëm nuk është në pajtim me këtë Statut, ajo anulohet dhe aplikohen 
dispozitat e këtij Statuti.  
 
Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit  
 

Neni 66 
Këshilli e miraton, e ndryshon dhe e plotëson Statutin. 
Propozim për ndryshime dhe plotësime të Statuti mund të parashtrojnë të paktën tre anëtarë të Këshillit 
ose pesë anëtarë të Këshillit drejtues ose drejtori ekzekutiv. 
Propozimin e vendimit për ndryshim të Statutit në të cilin janë çelur ndryshimet e propozuara, me 
arsyetimin, pa dallim të asaj kush e ka iniciuar, e shqyrton dhe e vërteton Këshilli drejtues dhe bashkë 
me mendimin e vet dhe tekstin e pastruar të Statuti, e dorëzon deri te të gjithë anëtarët e Këshillit, 
pesëmbëdhjetë ditë para mbajtjes së mbledhjes së Këshillit. 



Këshilli i miraton ndryshimet dhe plotësimet me tekstin e pastruar të Statutit, me shumicë dy të tretat 
nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.  
 
Nënshkrimi i akteve të përgjithshme  
 

Neni 67 
Aktet e përgjithshme të Fondacionit Albiz i nënshkruan kryetari i Këshillit drejtues dhe drejtori ekzekutiv 
i Fondacionit Albiz.  

IX. NDËRPRERJA E PUNËS SË FONDACIONIT ALBIZ 

 
Ndërprerja e punës  

Neni 68 
Fondacioni Albiz pushon me punën e vet, nëse për këtë vendos Këshilli me shumicë dy të tretat nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
Fondacioni Albiz pushon me punë: 
- nëse vërtetohet se mjetet nuk janë të mjaftueshme për realizimin e qëllimeve dhe detyrave të veta; 
- nëse e humb pronën e vet; 
- nëse qëllimi për të cilin është themeluar nuk mund të plotësohet; 
- në rast të falimentimit 
- nëse punon në kundërshtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione  
- Fondacioni Albiz ndërpret me punë dhe në pajtim me rregulloret pozitive ligjore.  

X. DISPOZITAT KALIMTARE PËRFUNDIMTARE 

 
Hyn në fuqi  
 

Neni 69 
Ky Statut hyn në fuqi me ditën e shpalljes.  
 
 

NËNSHKRIMI DHE VULA  
 

DAUTI KOMERC  Shoqata për prodhimtari, 
qarkullim dhe shërbime import-eksport SHA f. Bojanë 

 
______________________________ 

 
 
 

Shoqata për prodhimtari dhe tregti  
ADRIJUS SHPK import-eksport f.Gllumovë, Saraj 

 
______________________________ 

 
Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime  

FRUKT IMPORT SHPKNJP eksport-import f.Saraj Shkup  
 

___________________________ 



 
 

Shoqata për tregti, transport ndërkombëtar dhe shërnbime 
 BAUKOP SHPKNJP import-eksport Shkup, 

 
 

______________________________ 
 

Shoqata për tregti dhe shërbime  
JUS MB SHPKNJP f.Saraj,Shkup  

 
 

______________________________ 
 
 

Shoqata për prodhimtari, shërbime dhe tregti me shumicë dhe pakicë 
 PRINCE ENTERPRAJS  SHPKNJP eksport-import Shkup  

 
______________________________ 

 
Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime  

BENTON-NI eksport-import SHPKNJP  
 

______________________________ 
 
 

Shoqata aksionare për transport, shpedicion, tregti dhe shërbime   
DAUTI TRANSPORTSHPED SHA f. Krushopek Saraj,  

 
______________________________ 

 
 
 

Shoqata për tregti me shumicë dhe pakicë 
 IZVOR Vadin SHPKNJP import-eksport Shkup  

 
 

______________________________ 
 
 

Shoqata për prodhimtari, qarkullim dhe shërbime  
VIA-KOMERC Xhemal SHPKNJP eksport-import  

 
______________________________ 

 
 

Shoqata për prodhimtari, tregti dhe shërbime  
ROSSEN CENTAR SHPKNJP eksport-import f. Strimnicë, Zhelinë 

 
______________________________ 

 



 
  

Shoqata për ndërtimtari, tregti, dhe shërbime  
HITAÇI KONSTRUKSION  SHPKNJP eksport-import Shkup  

 
______________________________ 

 
 

Shoqata për ndërtimtari, tregti dhe shërbime  
DULI-BAU SHPKNJP eksport-import f. Saraj Shkup,  

 
______________________________ 

 
 

Shoqata për prodhikmtari, tregti dhe shërbime  
SAL-KOM Sali SHPKNJP Shkup  

 
______________________________ 

 
 
 

Shoqata për qarkullim me shumicë dhe pakicë   
EFTINIJA-IMPEKS SHPK eksport-import Shkup, 

 
______________________________ 

 


