
 

 

Në bazë  të nenit 329 të Ligjit për Shoqëritë Ekonomike (Fl. zyr. MZ, nr. 65/20) nenit 38 paragrafi 1 

pika 14 e Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (Fl. zyr. MZ, nr. 2/18, 34/19, 38/20 dhe 50/22) dhe nenit 

58 paragrafi 1 pika 14 të Statutit të Komunës së Ulqinit (Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës, nr. 

48/19), Kuvendi i Komunës së Ulqinit, në mbledhjen e mbajtur më 29.07.2022 solli 

 

 
V E N D I M I N 

për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të 
kufizuar “Parking servis Ulcinj” 

 

Neni 1 

SHPK “Parking servis Ulcinj” është themeluar me Vendimin për themelimin e shoqërisë me 

përgjegjësi të kufizuar “Parking servis Ulcinj” (Fletorja zyrtare e MZ – dispozitat e komunës”, nr. 

18/17, 15/19 dhe 4/22). 

 

Neni 2 

Neni 12 i Vendimit ndryshohet si vijon: 

Themeluesi i Shoqërisë: 

- jep pëlqimin për Statutin e Shoqërisë, 

- jep pëlqimin për ndryshimin e statusit; 

- jep pëlqimin për listën e çmimeve të shërbimeve komunale, 

- jep pëlqimin për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit ekzekutiv, 

- emëron dhe shkarkon anëtarët e Bordit të Drejtorëve, 

- miraton Programin vjetor të kryerjes së veprimtarive, 

- miraton Raportin vjetor të punën dhe afarizimin financiar të shoqërisë, 

- merr vendime për shpërndarjen e fitimeve dhe mënyrën e mbulimit të humbjeve të Shoqërisë, 

- merr vendim për ndryshimin e veprimtarisë së shoqërisë, ndryshimin e selisë, zvogëlimin ose rritjen 

e kapitalit themelor të shoqërisë, 

- vendos për ndryshimin e formës, ristrukturimin, likuidimin vullnetar ose parashtrimin e propozimit 

për fillimin e procedurës së falimentimit nga shoqëria; 

- miraton vlerësimin e kontributeve jomonetare, 

- vendos për disponimin dhe menaxhimin e pasurisë së shoqërisë, 

- kryen punë të tjera në pajtim me Ligjin dhe Statutin, 

- merr vendime për kredi afatgjatë në përputhje me ligjin dhe dispozitat e tjera 

 

Neni 3 

Neni 14 i Vendimit ndryshohet si vijon: 

Organet e Shoqërisë janë Bordi i Drejtorëve dhe Drejtori Ekzekutiv. 

Drejtori Ekzekutiv emërohet nga Themeluesi në bazë të shpalljes publike. 

Procedura e shpalljes publike, në emër të Themeluesit, kryhet nga Bordi i drejtorëve. 

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve dhe Drejtorit Ekzekutiv përcaktohen 

me këtë vendim dhe me Statutin e Shoqërisë. 

 



 

 

 

 

 

 

Neni 4 

Pas nenit 14, shtohet neni i ri 15, që është: 

Bordi i Drejtorëve është organi drejtues i Kompanisë. 

Anëtarët e Bordit të drejtorëve janë të detyruar që në ushtrimin e funksionit të tyre të veprojnë me 

kujdesin e një biznesmeni të mirë dhe në punën e tyre nuk mund të përfaqësojnë interesat e të 

tretëve. 

 

Neni 5 

Shtohet një nen i ri 16, i cili thotë: 

Bordi i drejtorëve ka kryetarin dhe dy anëtarë. 

Bordin e Drejtorëve e emëron dhe shkarkon Themeluesi në përputhje me aktin e themelimit. 

Bordi i drejtorëve ka kryetarin dhe dy anëtarë. 

Bordi i Drejtorëve mban mban mbledhje të plotëfuqishme dhe vendos me shumicën e numrit të 

përgjithshëm të anëtarëve të Bordit. 

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve emërohen për 4 vjet me mundësi riemërimi. 

 

Neni 6 

Shtohet një nen i ri 17 që është: 

Anëtarët e Bordit kryejnë funksionin e tyre me kompensimin e paraparë mujor, të cilin e konfirmon 

themeluesi. 

 

Neni 7 

Shtohet një nen i ri 18 që është: 

Kryetari dhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve emërohen nga Themeluesi për një periudhë 

katërvjeçare, me mundësi riemërimi. 

Bordi i drejtorëve merr vendime të vlefshme nëse në mbledhje janë të pranishëm shumica e 

anëtarëve të bordit. 

 

Neni 8 

Neni 19 i Vendimit ndryshohet dhe është: 

Bordi i Drejtoreve: 

       - menaxhon kompaninë dhe i jep udhëzime drejtorit ekzekutiv lidhur me menaxhimin e punëve 

të shoqërisë; 

       - përcakton propozimin e akteve të përgjithshme të miratuara nga themeluesi; 

       - miraton Statutin e Shoqërisë, me pëlqimin e themeluesit; 

       - miraton akte të tjera të shoqërisë në përputhje me ligjin, 

       - propozon marrjen e vendimit për ndryshimin e statusit; 



       - emëron dhe shkarkon drejtorin ekzekutiv me pëlqimin e themeluesit; 

       - emëron dhe shkarkon këshillin e Auditimit; 

- emëron dhe shkarkon persona me detyra të veçanta; 

- përcakton propozimin e Programit vjetor të kryerjes së veprimtarive; 

- përcakton propozimin e Raportit Vjetor për punën dhe afarizimin financiar të shoqërisë, 

- përcakton propozimet e vendimeve për shpërndarjen e fitimeve dhe mënyrën e mbulimit të 

humbjeve; 

- propozon marrjen e vendimit për rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit themelor të shoqërisë dhe për 

ndryshimin e veprimtarisë dhe të selisë së shoqërisë; 

- përcakton propozimet për vendime për ndryshimin e formës, ristrukturimin, likuidimin vullnetar 

ose paraqitjen e propozimeve për fillimin e procedurës së falimentimit nga shoqëria; 

- miraton listat e çmimeve të shërbimeve; 

- merr vendim për organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe aktin për sistemimin; 

- përcakton strategjinë afariste në përputhje me udhëzimet e themeluesit; 

- mbikëqyr veprimtarinë e shoqërisë; 

- përcakton politikat kontabiliste të shoqërisë dhe politikat e menaxhimit të rrezikut; 

- miraton planin e prokurimit publik 

- zbaton vendimet e kuvendit; 

- propozon një politikë kompensimi për anëtarët e organit drejtues; 

- shqyrton raportet tremujore të drejtorit ekzekutiv për afarizimin e shoqërisë; 

- miraton plane dhe programe në zonën për të cilën është themeluar shoqëria; 

- miraton pasqyrat financiare të shoqërisë 

- kryen punë të tjera në përputhje me ligjin, vendimin e themelimit dhe Statutin. 

 

Neni 9 

Neni 20 i Vendimit ndryshohet dhe është: 

Drejtori ekzekutiv është organi drejtues i Kompanisë. 

Drejtori Ekzekutiv i Shoqërisë zgjidhet nga themeluesi në bazë të procedurës së shpalljes publike – 
konkursit, për një periudhë katërvjeçare. 

Pëlqimin për vendimin për zgjedhjen e drejtorit ekzekutiv e jep Kuvendi i Komunës. 

Mandati i drejtorit ekzekutiv zgjat katër vjet me mundësi riemërimi. 

Kushtet për zgjedhjen e drejtorit ekzekutiv përcaktohen me Statutin e Shoqërisë. 

Mandati i Drejtorit Ekzekutiv mund të përfundojë më herët sipas kushteve të përcaktuara në 

Statutin e Shoqërisë. 

Drejtori ekzekutiv për ligjshmërinë, ekonomizimin dhe efikasitetin e punës së Kompanisë i përgjigjet 

themeluesit - Kuvendit të Komunës. 

 

Neni 10 

Neni 21 i Vendimit ndryshohet dhe është: 

Drejtori Ekzekutiv: 

- paraqet dhe përfaqëson shoqërinë; 

- lidh kontrata në emër të shoqërisë; 

- përgjigjet për ligjshmërinë e punës së shoqërisë; 

- propozon aktet e miratuara nga Bordi i Drejtorëve dhe është përgjegjës për zbatimin e vendimeve 

dhe akteve të tjera të Bordit të Drejtorëve; 



- propozon një akte për organizimin dhe sistemimin e brendshëm të shoqërisë; 

- organizon dhe drejton punët e shoqërisë; 

- zbaton vendimet e Bordit të drejtorëve; 

- i propozon Bordit të Drejtorëve planin e prokurimit publik të shoqërisë; 

- vendos për të drejtat dhe detyrimet e të punësuarëve në lidhje me punën; 

- paraqet raporte tremujore për veprimtarinë aktuale të shoqërisë dhe raporte të tjera në Bordin e 

Drejtorëve; 

- kryen punë të tjera në pajtim me ligjin, statutin dhe këtë vendim. 

 

Neni 11 

Pas nenit 21 të Vendimit, shtohet neni i ri 21a, i cili thotë: 

Këshilli i auditimit përbëhet nga Kryetari dhe dy anëtarë. 

Së paku një anëtar i Këshillit të Auditimit duhet të ketë njohuri profesionale në fushën e auditimit 

dhe nuk duhet të jetë punonjës, përfaqësues i themeluesit apo anëtar i organit drejtues të Shoqërisë. 

Të drejtat, detyrimet, përgjegjësitë dhe çështjet e tjera të Këshillit të Auditimit përcaktohen me 

Statutin e Shoqërisë. 

Deri në emërimin e Këshillit të auditimit, auditimin e brendshëm të punës së Shoqërisë e kryen 

shërbimi i Komunës së Ulqinit përgjegjës për auditimin e brendshëm”. 
 

Neni 12 

Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në Fletoren Zyrtare të Malit të Zi – 
dispozitat e komunës. 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 
 
Numri: 02-016/22-228-7             K R Y E T A R I, 
Ulqin,29.07.2022                                                                                       Ardijan Mavriq, d.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


