
 

 

Statuti i Shoqatës 

 
Shoqata 

Humanitarna Organizacija Centar Zupa 

 

 

1. Titulli dhe selia:  

Nën titullin Humanitarna Organizacija Centar Zupa me qendër në 5076 Bözen ekziston 

shoqata jofitimprurëse e komunitetit në pajtueshmëri me Nenin 60 të ZGB-së. Shoqata 

është neutrale fetarisht dhe politikisht.  

 

2. Qëllimi:  

Qëllimi i shoqatës është të promovojë kujdesin për vetveten dhe ndihmën e përgjithshme 

humanitare përmes mjeteve financiare dhe mjeteve të tjera p.sh. pagesa e anëtarësisë, 

kryesisht për gratë e veja me fëmijë në Centar Zhupë në Maqedoninë Veriore. Pagesa 

për shpenzimet e mjekimeve dhe operrimeve kirurgjike, ndihmave të e perosnave në 

nevojë. Edukimi shkollor (të të pa asrimuarve) p.sh. edukimi universitar për familjet e 

varfra. Domosdoshmëri dhe përparësi do t'u jepet familjeve të anëtarëve të shoqatës. 

 

3. Mjetet:  

Shoqata në veçanti do të arrijë qëllimet e saj përmes: 

- Projekteve me interes për qëllimet e shoqatës 

- Organizimi i manifestimeve 

- Bashkëpunim me institucionet   tjera, profesionistë, autoritete etj.   

Mjetet financiare përbëhen nga:  

- Kontributet vjetore të anëtarëve nga 120, - franka të zvicrane për person 

- Kontributet nga autoritete, sponsorues 

- Kontributet nga takimet, manifstimet dhe aktivitetet tjera 

- Trashëgimia, premtimet dhe dhuratat 

- Fonde nga sponsorët 

- Është parparë që në arkën e shoqatës si rezervë e rasteve emergjente gjithmonë të 

ketë një shumë prej 10.000.- franka të zvicrane 

 

4. Anëtarësia:  

Anëtarët e shoqatës mund të jenë persona fizikë (anëtarë individualë), si dhe persona 

juridikë dhe shoqata (anëtarë kolektivë), për sa kohë që statutet dhe objektivat e tyre nuk 

janë në kundërshtim me objektivat e shoqatës sonë të përcaktuara në nenin 2. 

A do të pranohet ose jo kërkesa vendoset nga Këshilli. Kërkesa për pranim duhet t'i 

drejtohet Kryetarit të Këshillit. Shoqatat dhe personat juridikë përveç kërkesës duhet të 

paraqesin edhe statutin e tyre. 

Pagesa e anëtarësisë vjetore e përcaktonhet çdo vit nga Asambleja e anëtarëve. 

Anëtarët nuk kanë obligcione dhe kërkesa në lidhje me pronën. 

Nëse një anëtar dëmton interesat e shoqatës ose pengon funksionimin e shoqatës, ai 

mund të përjashtohet nga ana e Këshillit.  



Vendimi për të përjashtuar një anëtar duhet bazuar në pëlqimin e shumicën ose të 

paktën e dy të tretave të anëtarëve të Këshillit. 

Anëtarët të cilët, përkrah paralajmërimit ende nuk e kan të paguar kontributin vjetor, 

mund të përjashtohen nga Këshilli. 

 

5. Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve: 

Secili anëtar i këshillit ka të drejtë të votojë dhe të votohet.  

Tërheqja nga shoqata mund të bëhet vetëm në fund të vitit kalendarik, kurse për atë 

duhet të njoftohet Këshilli deri më 31 dhjetor.  

Pagesa e anëtarësimit për atë vit i cili është ndërprerë në gjysëm duhet të paguhet në 

tërësi. 

 

6. Nnërprerja e antarësisë: 

Anëtarësia ndërpritet: 

- Personave fizik me anë të fletë çlajmërimit me shkrim, përjashtimit dhe  vdekja. 

- Shoqatat ose te personat juridik  me anë të njoftimit dalje me shkrim, përjashtim dhe 

shkarkim. 

 

7. Organet e shoqatës: 

Organet e shoqatës janë: 

a)  Asambleja e anëtarëve 

b)  Këshilli 

c)  Shërbimi i auditimit (nuk është obligative) 

 

8. Asambleja e anëtarëve: 

Organi më i lartë i shoqatës është Asambleja e anëtarëve. Mbledhja e rregullt e 

anëtarëve të Аsamblesë së antarëve mbahet çdo vit dhe duhet të shpallet së paku tre 

javë më parë. Së bashku me ftesën gjithashtu do të marrin kërkesat e Këshillit dhe 

agjendën. Kërkesat e anëtarëve për anëtarë të Asamblesë duhet të paraqiten dhjetë ditë 

para mbledhjes së Asamblesë së anaëtarëve dhe atë duhet të paraqiten deri të Këshilli. 

Mbledhja e Asamblesë së anëtarëve i besohet Kryetarit, kurse nëse ai nuk merr pjesë 

për shkaqe të arsyeshme, atë e ndërmerr njëri prej anëtarëve të Këshillit. Procesverbalet 

duhet të mbahen në mbledhje.  

 

Asambleja e anëtarëve: 

a) Miraton procesverbalin e mbledhjes së fundit të  Asamblesë së anëtarëve 

b) Pranon / miraton Raportin vjetor, miraton Llogaritë vjetore dhe e çgarkon Këshillin për 

çështjet e përcaktuara në Raportin vjetor. 

c) Të ndryshojë dhe aprovojë Statutet dhe të vendosë për shpërbërjen e shoqatës 

d) Merr vendime për ndërmarrje të mëtejshme të veprimtarisë, të cilat i paraqiten 

Këshillit. 

e) Miraton buxhetin vjetor 

f) Përcakton shumën e tarifës së anëtarësisë 

g) Zgjedh Këshillin, Kryetarin dhe Shërbimin e auditimit 

h) Vendos për ankesat e ngritura kundër refuzimit të pranimit ose përjashtimit nga 

Shoqata. 

i) Asambleja e anëtarëve vendos për kërkesat e Këshillit, anëtarëve dhe Shërbimit të 

auditimit. 



 

9. Këshilli: 

Këshilli përbëhet nga të paktën tre anëtarë dhe zgjidhet çdo tre vjet. Rizgjedhja është e 

mundur. Nëse një anëtar largohet nga Këshilli gjatë mandatit të tij, do të ketë rizgjedhje 

në Asamblenë e ardhshme të anëtarëve. Në të njëjtën koh një anëtar tjetë  i ri mund të 

pranohet. 

Me përjashtim të Krytarit, Këshilli formohet vetvetiu. 

E drejta për të nënshkruar përbëhet nga tre nënshkrime: Kryetari, anëtari i Këshillit 

përgjegjës për çështje financiare dhe një anëtar tjetër i Këshillit. 

Këshilli e përfaqëson Shoqatën jashta vendit dhe kujdeset për përgatitjen dhe thirrjen e 

Asamblesë së anëtarëve, administron pronën e Shoqatës dhe merret me çështje 

veprimtarie që nuk duhet të theksohen në Asamblenë e anëtarëve. Këshilli udhëheqë me 

veprimtaritë aktuale në përputhje me ligjet dhe statutin. Këshilli punon me ndershmëri, në 

raste urgjente Këshilli mund të marrë vendime që zakonisht janë përgjegjësi e 

Asamblesë së anëtarëve. Vendimet e tilla do t'i bashkëngjiten miratimit të Asamblesë së 

ardhshme të anëtarëve. 

Asambleja e anëtarëve për veprimtaritë e veta  paraqet raport me shkrim. 

Vendimet merren nga shumicë të thjeshtë të Këshillit. 

Në lidhje me shpërndarjen e votave, Kryetari ka votë të dyfishtë. 

Shpenzimet financiare të bëra si rezultat i administrimit / menaxhimit, transferimit të 

parave ose udhëtimeve dhe aktiviteteve përfaqësuese e që jan në përputhje me 

objektivat e shoqatës të përmendur në nenin 2, paguhen nga të hyrat e shoqatës.  

 

10. Sherbime: 

Këshilli ka shërbime të mëposhtme: 

a) Kryesia 

b) Shërbimi i financave 

c) Shërbimi i statistikës / Drejtoria e antarsisë 

d) Marketingu dhe sponsorizimi 

 

11. Vendi i auditimit:  

Nëse dy nga kriteret e mëposhtme tejkalohen në dy vite të njëpasnjëshme veprimtarie, 

atëherë shoqata në mënyrë të rregullt duhet t’ia japë në inspektim kontabilitetin, në 

përputhje me ZGB, njërës nga Shërbimet e auditimit të zgjedhura nga Asambleja e 

anëtarëve: 

a) Nëse shuma në bilancet vjetore është 10 milion franka 

b) Nëse ka të ardhura prej 20 milion franka 

c) Nëse ka 50 pozicionepune me orar të plotë si një mesatare vjetore 

Nëse nuk përmbushen kriteret ekzistuese, atëherë Shërbimi i auditimit mund të zgjidhet 

vetëm me kërkesë të një anëtari të shoqatës i cili e inspekton mbajtjen e kontabilitetit, por 

vetëm në një masë të kufizuar. Nëse kriteret ekzistuese nuk janë përmbushur, dhe nëse 

të gjithë anëtarët e shoqatës janë të pajtuar, atëherë nuk duhet të zgjidhet Shërbimi i 

auditimit. 

 

12. Llogaria përfundimtare:  

Viti i veprimtarisë fillon në 01 janar dhe përfundon në 31 dhjetor të çdo viti. 

 

 



13. Organi i shoqatës:  

Komunikimi deri te  anëtarët përcillet me postë ose në mënyrë elektronike. 

 

14. Përgjegjësia:  

Për borxhet e Shoqatës, garanton / përgjigjet veçanërisht pasuria e Shoqatës. Çdo 

përgjegjësi personale e Këshillit dhe anëtarëve të shoqatës nuk merret parasysh. 

 

15. Shpërndarja e Shoqatës:  

Vendim për shpërndarjen e shoqatës mund të merret vetëm në mbledhje të veçantë të 

thirrur të Asambleja e anëtarëve  nga një shumicë prej tre të katërtave të të pranishmëve. 

Fondet e mbetura pas shpërbërjes së shoqatës duhet t’i ndahen një institucioni të liruar 

nga tatimi  i cili është me seli në Zvicër. Asambleja e anëtarëve përcakton se cilat 

institucione do të kenë të drejtë për të ardhurat e likuidimit. Shpërndarja e fondeve midis 

anëtarëve të shoqatës nuk lejohet. 

 

16. Vendimet të plotfuqishme:  

Në Asamblenë anëtarëve e 18 janarit 2020, është miratuar ky statut / funksione dhe këta 

hyjn në fuqi menjëherë. 

 

Këshilli dhe Kryetari:  

 

 

Kryetari: 

Rahmanovski Ljumi 

 

Nënkryetari:        Personi i financave: 

Ibraim Muhamed      Sefko Aj 

 

Mbështetja e marketingut:     Menaxhimi i anëtarëve: 

 Agush Azbi       Sefedinovski Zija 

  

 


