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REPULIKA ( SHQIPERtSE 

MJNJSTRLI E FINANCAVE DHE EKONOMISE 
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONES P1BL1KE 

DREJTORIA E ADMLNISTRThIIT Tl PRONES SHTETERORE 

Tiranë, më_._.20 18 Nr. 	 Prot. 

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONARIT 

Nr. _Sf,datël.   1 .2018 

PER 
MIRATIMIN E STATUTIT TIE SHOQERISE "TIPOGRAFIA 

USHTARAKE" SHA TIRANE. 

NE mbështetje të Ligjit Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqeri 
tregtare", i ndryshuar, Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtarët dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, 
me cilësinë e Asarnblesë Se Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "Tipografia Ushtarake" sha Tiranë; 

VENDOSA 

1. Miratimin e statutit të shoqërisë "Tipografia Ushtarake" sha Tiranë. 

2. Bazuar në ligjin Nr. 9723, date 3.5.2007 "Per regjistrimin e biznesit" i ndryshuar, ngarkohet 
Administraori i Shoqërise "Tipografia Ushtarake" sha Tiranë, per kryerjen e veprimeve lidhur me 
ndryshimet perkatëse në regjistër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Buleva-di "Dëshmorët e Kombit", Nr 3; Tirané, Albania; www. rr go.ai;  infofinanca.gov.al  



STATUTI I SFIOQERISE 

SH.A."TLPOGRAFIA USHTARAKE" 

TIRANE 
0,210  -(Ike 18 

  

Ne baze e ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare 

KREU I 
EMERTIMIL SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA 

Neni I 

Forma d ic emertimi i shoqerise 

1.1 Shvqeria anomime e krijuar ne haze te Iegjislacionit te Republikes se Shqiperise 
formohe nga trasformimi i ish - Ndermarrjes Shteterore "Tipografia Ushtarake", Tirane, 
emertoh t Sh.a. "Tipografi Ushtarake",Tirane 

.1.2 Shoqria eshte organizuar dhe funksionon ne perputhje me dispozitat e Iigjit Nr.9901, date 
14.042018 "Per tregtaret dhe Shoqerite T.regtare" te ndryshuar. 

1.3 Shoq na kastemen dhe vulen e sal 

Neni2 
Selia e Shoqe rise 

Selia e S oqerise eshte ne Rr. "Qernal Stafa" Pei'balle porcelanit, Tirane. 

Ministria e Fmancave dhe Ekonomisë (Asambleja e Pergjithshme) mund te ndryshle seline 
e shoqeri e, mund te caktoje ose te mbylle seli dytesore ne Shqiperi dhe jashte saj. mund te 
hape vep imtari ose njesi te reja brenda dhe jashte vendit, si dhe te shtoje apo pakesoje 
objektin shoqerise. 

Neni3 
Kohezgjatja 

Kohezgj tja eshoqerise dotejete per nje afat tepacaktuar. 



KREU II 

Neni 4 

Objekti 

Objekti I vprirntarise se shoqerise eshte: 

Prodh , tregtim libra artistik, rregullore, blioqe, patenta, leje qarkulfimi ne kufi, pasaporta, 
lic;ensa she Jetra me Acre, porosi shteterore dhe private, lidhje speciale regjistrash, riparim 
regjistrah te Gjendjes Civile, prodhirn dosjesh, sistemim dokumentacioni ne arkiva etj. 

Neni 5 
Kapitali Themeitar  - Aksionet 

Kapita1theme1tar i shoqerise eshte 66.857.000 leke, nga kjo viera e truallit eshte 8.857.600 
eke,nunri i aksioneve eshte 66.857,00 ! eke. 

Viera n+nlinale  e aksionit eshte 1.000 njemije) leke secili. 
Pronarili vetem I aksioneve eshte shteti Shqiptar i perfaqesuar nga Ministria e Financave 
dhe Ekônomise. 

Neni 6 
Ndryshimi i kapitalit dhe transferimi iaksioneve 

6.1 Ndifrshirni i kapitalit te shoqense dhe transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit, 
mund t behet vetem me vendim te Asamblese, ne baze te Raportit te Admmistratorit te 
Shoqer Se, te hartuar ne perputhje me dispozitat e Iigjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per 
tregtar t dhe shoqeritetregtare". 

6.2 Ak ionet e shoqerise mund t'u shiten personave fizike ejuridike ne rastin e nje vendimi 
apo u4hri  te marre nga Ministri i Fmancave dhe Ekonomise. 

KREU IV 

ADMINISTRIMI I SHOQERISE (KESHILLI MBIKQYRES) 
KESIIILLI MBIKQYRES 

Neni 7 

ORGANET DREJTUESE 
Organt Drejtuese td shoqërisë jane: 

1. Khilli Mbikqyrës 
2. Administratori 

to P. 



Neni 8 
KESHILLI MBIKQYRES 

8.1 Keshilli Mbikècyres perbehet nga tre anetare. Anetaret e Keshillit Mbikeqyres emerohen nga 
Ministrii Fina cave dhe Ekonomise. 

8.2 Kohezgjatja eftinksionitte tyre eshte 3 vjet. Anetaret e Keshillit Mbikeqyresjane te gjithe te 
rizgjidhshern. ta mund te shkarkohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te 
perligjura. 

8.3 Anetaret e Kes illit Mbikeqyres jane persona fizike. Ata nuk mund tejene te punesuar ne 
shoqerisë. 

8.4Ne rast se nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikeqyres mbeten bosh per shkak vdekjeje, 
shkarkimi ose 1otheqje, zevendesimi duhet te kryhetjo me vone se ftc muaj. 

8.5 Anetari i Keshillit Mbikeqyres, i emeruar me zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon 
mandatin e psardhesit 

8.6 Anetaret e Ke4hilhit Mbikeqyres nuk mund te bejne pjese ne me shume se dy Keshilla Mbikeqyres 
te shoqerive annime qe e kane seline ne territorin e Republikes se Shqiperise. 

8.7 Anetaret e Kehihhit Mbikeqyres te moshes mbi 65 vjec , nuk mund tejene me shume se nje e treta e 
numrit te pergpithshem ne mbyllje te ushtrimit te do viti financiar. Nese kjo perqmdje tejkalohet, 
anetari me i inshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht nga detyra. 

Neni9 
Kryetari dhe Nènkryetari i Këshillit Mbikqyres 

9.1 Këshilli Mbikyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve td tij një kryetar dhe nje nenkryetar , të cilët ngarkohen 
të mbledhin K shillin dhe td drejtojnë diskutimet. Ata emërohen per te gjithe kohëzgjatjen e mandatit 
te tyre dhe mu d td rizgjidhen. 

9.2 Këshilli Mbik yrës mund te:caktojë një sekretare dhe jashtë anëtarëve të tij. 
9.3 Ne rast munge e td Kryetarit , mbledlijet e keshillit do të drejtohen nga Nenkryetari 

Neni 10 
\lbledhjet dhe Vendimet e Këshillit Mbikqyres 

10.1 Keshilli MbiIqyres mblidhet rregullisht te pakten nje here ne tre muaj, si dhe sa here qe ekerkon 
interesi i shoq}erise me kerkese te Kryetarit ose ne mungese te tij nga Nenkryetari. 

10.2 Kryetari duhe te therrase Keshillin Mbiqyres , brenda 15 (Pesëmbedhjete ditëve) , kur drej tori ose 
një e treta e an&arëve te Këshillit Mbikqyrës i paraqitn atij një kërkesë të motivuar per këtë qëllim. 

10.3 Ne parim thirrja duhet te behet ftc dite perpara me leter ose ne menyra te tjera kontakti. Por ajo mund 
te behet dhe mb goje dhe pa afat ne qofte se anetaret e Keshillit Mbikeqyres e pranojne ate. 

10.4 Cdo thirrje duhet te tregoje ceshtjet kryesore te rendit te dite. 
10.5Mbledhja e Kehi11it Mbikeqyres behet ne sehine e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrje 
10.6Keshilli Mbikeqyres mund te marre nje vendim te vlefshem ne qofte se jane te pranishem jo me pak 

se gjysma e anetareve te keshillit. 

10.7 Vendimet mefrren  me shumice te thjcshte votash te anetareve te pranishem. Ne rast votash te 



barabarta aji e Kryetarit eshte percaktuese. 
10.8 Keshilli 	skeqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbiedhjen e tiji ciii nenshkruhct nga 

anetaret e p nishem ne mbledhje. 
10.9 Vendimet e eshillit Mbikeqyres evidentohen me procesverbaie te hartuara ne pajtim me dispozitat 

ligjore ne fu • i nga Kryetari i seances dhe nga nje anetar I Keshillit ose ne mungese te kryetaritl nga jo 
me pak se dy anetare te Keshillit. 

Kopjet e ketyre p ocesverbaleve vertetohen nga Kryetari Keshillit Mbikeqyres dhe nga Administratori i 
shoqerise. 

Neni 11 
Kopetencat e Keshiffit Mbikqyres 

Këshilli 	• ikqyrës ushtron Kontroll td Vazhdueshëm per adminsitrimin e shoqërisë nga 
Administrate, . Administratori i saj , i jep këtij td fundit autorizimin paraprak per kryerjen e 
operacionev; , që nuk mund të kryhen nga Administratori pa autorizim paraprak të Këshillit 
Mbikqyrës. 
Me emërimi e Administratorëve , Këshilli Mbikqyrës Iidh kontratë me ta per detyrimet që rrjedhin 
per adminisi min e shoqërise. 
Këshilli M. ikeqyres ka te drejte te kryeje ne do kohe verifikime dhe kontrrolle qe ai içmon 
te pershtats e, dhe kerkon te njihet me dokumentet qe ai i gjykon te nevojshme per 
permbushje e detyres se tij. 

Administrat.ri I paraqet raport Keshillit Mbikeqyies te pakten nje here ne tre muaj. 

Brenda tre i uajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar, drejtori duhet t'i paraqese 
Keshillit Mb keqyres hlogarite vjetore me qelhim verifikimin dhe kontrrollin e tyre nga ky i 
fundit. 

Keshilli Mb eqyres shqyrton ilogarite vjetore dhe raportin vjetor te paraqitur nga drejtori i 
pergjithshem dheja paraqit kete raport Ministrise se Fmancave dhe Ekonomise. 

Keshilli Mblk-  qyres ne perputhje me aktet ligjore ne fuqi, miraton shperbhimin e punonjesve te 
shoqerise, dh shqyrton e miraton propozimet qe ibehen nga Administratori i Shoqerise. 

Keshilli Mb eqyres percakton vieren e kontratave per te cilen Administratori perpara se ta 
lidhe eshte i • etyruarte mane autorizimin e Keshulk Mbikeqyres. 

Keshilli Mbi eqyres i propozon Ministrise se Financave dhe Ekonomise lidhurmeketo 
çeshtje: 

1. Përcaktimin e ndryshimm e programit të veprimtarisë afatshkurter , afatmesëm dhe afatgjatë td 
shoqërisë. 

2. Kryerjen e In ..timeve dhe flnancimeve per vitin financiarë si dhe masat e tjera që do të kërkonin 
ndryshimin e 'apitalit themeltar të shoqërisë. 

3. Shitjen e pasu së që përbejnë aktivin e qendrueshem të shoqerise. 
4. Si dhe per çdo ceshtje tjetër qé në bazë te ligjit" Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" është 

• U 



kopetence e Asamblesë së Pergjithshme" 

Neni 12 
Shpërblimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës 

1. Per punen kryer ne Keshillin Mbikeqyres, do anetar i tij, merr do muaj shperbliin sipas 
Vendimjt te Keshillit te Ministrave (VKM) Nr.642, date 11.10.2005 "Per Keshillat Mbikeqyres 
te shoqerive hteterore". 

KREU V 
ADMINISTRIMI I SHOQERISE 

Neni 13 

ADM INISTRATORI 

13.lShoqeria dréjtohet nga Admmistraton i ciii eshte person fizik. Nurnri i Administratoreve 
caktohet nga Aksioneri. 

I 3.2Ne vendimin e emerimit, percaktohet edhe paga e Administratorit ne perputhje me aktet ligj ore 
dhe nerilig jore ne fliqi. 

13.3Kohezgjatja le mandatit te Administratorit eshte 3 vjet. Zevendesuesi ploteson mandatin e 
paraardhesit . Nese nje anetar i Keshillit Mbikeqyres emerohet Administrator, mandati I tij ne 
Keshillin Mbikeqyres perfundon. Nje person nuk mund tejete administrator ne me shume se nje 
shoqeri. 

1 3.4Administrat4ri shkarkohet nga Aksioneri vetem per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur I 
interesuari 1ca lidhur nje kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funskioni i 
drejtorit nukèshte shkak perzgj idhjen e kesaj kontrate. 

13.5Administratori eshte i riemerueshem - Ai nuk niund te jete ne moshen mbi 65 vjeçAdministratori 
qe nibush 65 vjec quhet zyrtarisht i shkarkuar dhe zevensesohet menjehere. 

Neni 14 

Të drejtat dhe detyrat e Administratorit 

1. Administratoi-i perfaqeson shoqerine në marrëdhënie me të tretët 
2. Administratoh ka të gjithë fuqine ligjore td veprojë në emër të shoqërise ,pervec rasteve kur me ligj 

i ngarkohen Këshillit Mbikqyres. 
3. Aktet me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga 

administratori ose personi iautorizuar rregullisht nga ky i fundit per kete akt. 
4. Administratori perfaqeson ligjerisht shoqerine. 
5. Administratori organizon, bashkerendon dhe drejton aktivitetin per administrimin e 

shoqerise. 
-Nenshkruan 1ontrata dhe marreveshje per te cilat eshte autorizuar nga Keshilli Mbikeqyres. 
-Pergjigjet per aktivitetin e shoqerise dhe raporton ne Keshillin Mbikeqyres per çdo tremujor. 
- Nënshkruan vndimet ne funksion td zbatimit td detyrave të caktuara per administrimin e shoqerse. 
- Organizon punen per hartimin e projekt-programit ekonomiko-financiar të shoqerise dhe pas 

miratimit nga Ministri i Fianancave dhe Ekonomisë (asambleja e pergjithshme) , drejton punën per 



zbatimin e ti
' 

nga strukturat administrative td shoqërise. 
6. Administra ii eshte pergjegjes per hartimin e planit ekonomiko- financiar te shoqerise, 

pasqyrimin gjendjes financiare vjetore dhe raportimin e tij ne Keshillin Mbikeqyres. Brenda tre 
muajve nga nbyflja e vitit financiar te shoqerise, I paraqesin me shkrim Keshillit Mbikeqyres per 
kontroll dhe verifikim, raportin financiar vjetor te shoqe rise te ekspertit kontabel dhe bilancin e 
shoqerise. 

7. Marredheni t brenda shoqerise, funksionet dhe kriteret e vendeve te punes, percaktohen me 
rregulloren e funksionimit te brendshem te shoqerise, e cila miratohet nga Keshilli 
Mbikeqyres 

8. Administratori ç d o vit ipropozon per miratim Keshillit Mbikeqyres strukturen organizative te 
shoqerise dhe aparatit administrativ te saj. 

9. Adniinistratbri emeron dhe shkarkon punonjesit e shoqerise ne perputhje me dispozitat qe 
rregullojne marredheniet epunes. 

Neni 15 

Ruajtja e Sekretit 

Anetaret e eshillit Mbikeqyres, Administratoret, si dhe punonjesit e tjere te shoqerise, 
detyrohen t ruajne sekretm edhe pas largimit nga shoqeria per te dhenat qe kane karakter te 
brendshem, e cilat jane percaktuar e miratuar nga Administratoret dhe ju jane bere te ditura 
punonjesve. 

KREU VI 

KO TROLLI , USHTRIMI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE ,FJTIMET 
Neni 16 

Ekspert Kontabel të Autorizuar 

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga ekspertet kontabel te autorizuar te cilet emerohen per nje 
ushtrim finnciar nga aksioneri i vetem ( Asambleja e Pergjithsbme ). Shperblimi i tij 
percaktohet ie Ate nen I igjore. 

Neni 17 
Plani Ekonomik 

Administratori ne Përputhje me aktet ligjore dhe nënhigjore në fuqi , udhëzimet e lëshuara nga 
Asamblej e Përgjithshme harton programin e zhvillimit ekonomiko- financiar dhe e paraqet per 
miratim e Këshillin Mbikqyrës . Pas miratimit , programi dërgohet në Asamblenë e 
Pergjiths i e ( Ministria e Fmancave dhe Ekonomisë) 

Neni 18 
Ushtrimi Financiar, Inventari, Llogaritë vjetore 

18.1 Ush mi financiar fihlon me 1 Janar dhe mbaron në 31 Dhjetor të çdo viti. 
18.2 Adm istratorët, do të mbajnë një kontabilitet të rregullt të pasurise dhe të veprimtarisë së 
shoqerisë në pajtim me kërkesat ligj ore. 
NE mbyllj - td ushtrimit financiar , administratorët hartojnë inventarin e pasurise , në këtë date 



dhe 11og61:e vjetore per ushtrimin fmanciarë. Administratorët përgaditin gjithashtu dhe raportin 
e admin4strimit per gjendjen e shoqërise gjate ushtrimit financiarë. 

Neni 19 
Rezultati i Vitit Ushtrimore dhe Përcaktnni i Fitimit. 

19.1 .Acministratorët hartojnë bilancin e ushtrimit vjetorC në pajtim me kërkesat ligjore .5 % e 
fitimeveqe rezultojnë nga bilanci I vitit ushtrimorë I miratuar sipas parashikimeve të ligjit , hiqet 
per të krijuar rezerven e domozdoshme. 
19.2 Heqja nga fitimet per rezerven e domozdoshme nuk është e detyrueshme , kurajo arrin 1/10 
e kapitalit themeltarë të shoqerise. 
19.3 Fitimi i Mbetur , shpërndahet me vendim te asamblesë së përgjithshme ( Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë. 

Neni 20 
Likuidimi dhe Prishja 

20.1 Shoqeria konsiderohet e prishur, me realizimin e ngjarjeve të parashikuara në ligj , në rast 
prishje a'ambleja e pergjithshme (Ministri i Financave dhe Ekonomisë) cakton 1 ose me shumë 
likujdato ë , duke ju dhënë atyre kopetencat përkatëse. 
20.2 Me endim te asamblesë se pergjithshrne (Ministri i Financave dhe Ekonomisë), shoqëria 
gjihashtu mund td prishet ose td bashkohet me një tjetër. 

Neni 21 
Asambleja E Pergjithshme 

Të gjitha kopetencat e asamblesë s pergjithshine td parashikuara në ligjin nr.9901 date 
14.04.2018 i ndryshuar" Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare" , që nuk jane shprehur në këtë 
statut , us trohen nga Ministri i Financave I Financave dhe Ekonomisë , në cilësinë e aksionerit 
të vetëm 

Neni 22 
Per cfarë uk është shprehur në këtë statut , bëhet referimi në dispozitat e legjiclacionit në fliqi 
dhe shoqèritë tregtare. 

MINISTER I r N! 	1 l  KONOMISE 




