STATUTI I SHOQATËS

“SHOQATA SHQIPTARE E INXHINIERISË SIZMIKE (S.S.I.S) –
ALBANIAN ASSOCIATION OF EARTHQUAKE ENGINEERING (A.A.E.E)”
Në Tiranë sot është krijuar organizata “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) Albanian Association Of Earthquake Engineering (A.A.E.E)” si Seksion Kombëtar - duke
bashkëpunuar me Shoqatën Ndërkombëtare për Inxhinierinë e Tërmeteve - I.A.E.E. dhe
Shoqatën Evropiane për Inxhinierinë e Tërmeteve - E.A.E.E.
Organizata “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association Of
Earthquake Engineering (A.A.E.E)” (më poshtë shkurtimisht e quajtur “S.S.I.S - A.A.E.E” është
një organizatë e krijuar nëpërmjet Aktit të Themelimit të datës 06/12/2019, sipas Kodit Civil të
Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001, “Për Organizatat Jofitimprurëse”,
i ndryshuar.
Ky akt përbën Statutin e Oganizatës të miratuar nga mbledhja e anëtarëve themelues e datës
06/12/2019.
NENI 1
EMRI DHE STATUSI
1.1
Emri zyrtar i organizatës është: “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) Albanian Association Of Earthquake Engineering (A.A.E.E).
1.2
Kjo organizatë quhet: “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian
Association Of Earthquake Engineering (A.A.E.E)”, dhe emërtohet shkurt “S.S.I.S - A.A.E.E”.
1.3
“S.S.I.S - A.A.E.E” është themeluar si bashkim vullnetar i Inxhinierëve të Ndërtimit,
Profesorëve, Studiuesve, Shkencëtarëve në fushën e inxhinierisë sizmike dhe punonjësve të
tjerë në sektorin e ndërtimit në Shqipëri, pa dallim të përkatësive politike e partiake, të
bindjeve ideologjike dhe besimeve fetare.
1.4
“S.S.I.S - A.A.E.E” është person juridik jo-politik, e i pavarur, që ushtron veprimtarinë e
saj në mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetërore e në përputhje me legjislacionin
shqiptar në fuqi.
NENI 2
FORMA
2.1
Organizata “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association Of
Earthquake Engineering (A.A.E.E)” është organizuar në bazë të Ligjit Nr.8788 ‘Për Organizatat
Jofitimprurëse’, i ndryshuar të miratuar nga Kuvendi i Shqipërise në datë 7.5.2001 dhe do të
klasifikohet si Shoqatë.
2.2
Organizata “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association Of
Earthquake Engineering (A.A.E.E)” është një shoqatë me anëtarësi e themeluar me vullnetin e
lirë të anëtarëve të saj.
2.3
Organi vendim-marrës i SHOQATËS “S.S.I.S - A.A.E.E” është Asambleja e Përgjithshme e
Anëtarëve.
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2.4
Organizata “S.S.I.S - A.A.E.E” mund të operojë në të gjithë Shqipërinë dhe
jashtë territorit te saj, si dhe mund të krijojë degë dhe zyra të perfaqësimit, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
NENI 3
SELIA
3.1
Selia e “S.S.I.S - A.A.E.E” gjëndet në adresën: Rruga Rr. "Hysni Gërbolli", Zona
Kadastrale 8310, kati 1, Tiranë, Shqipëri.
3.2
Në përputhje me mundësitë ekonomike dhe me miratimin e Komitetit Ekzekutiv (K.E.),
“S.S.I.S - A.A.E.E” mund të marrë me qira ose huapërdorje ambiente të tjera, apo të ndryshojë
adresën e selisë qëndrore të “S.S.I.S - A.A.E.E”.
NENI 4
EMBLEMA DHE VULA
4.1
“S.S.I.S - A.A.E.E” do të ketë vulën dhe emblemën e saj.
4.2
Vula është me emërtimin dhe selinë e “S.S.I.S - A.A.E.E” dhe në mes emblemën.
4.3
Teksti i vulës është i shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze:
“Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association Of Earthquake
Engineering (A.A.E.E)”
4.5
Emri dhe emblema e “S.S.I.S - A.A.E.E” janë pjesë e këtij statuti dhe duhet të figurojnë
në të gjitha shkresat dhe korrespodencën që del nga organizata.
NENI 5
SHTRIRJA TERRITORIALE
5.1
“S.S.I.S - A.A.E.E” zhvillon aktivitetin e saj pa kufizim në të gjithë territorin e Republikës
së Shqipërisë dhe jashtë saj. Organizata mund të themelojë degë të tij në qendër ose në çdo
njësi tjetër administrativo-territoriale të Shqipërisë, njëkohësisht mund të themelojë degë ose
filiale edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
NENI 6
KOHËZGJATJA
6.1
Kohëzgjatja e aktivitetit të “S.S.I.S - A.A.E.E” është e pakufizuar. Asambleja e
Pergjithshme e Anëtarve mund të vendosë me ndryshimin, mbarimin ose mbylljen e “S.S.I.S A.A.E.E”. Në këtë rast zbatohen të gjitha proçedurat ligjore në fuqi.
NENI 7
QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Organizata do të ketë qëllimin dhe për objekt të veprimtarisë së saj si më poshtë vijon:
7.1
Qëllimet dhe objektivat e“S.S.I.S - “S.S.I.S - A.A.E.E” ” janë:
a) Bashkëpunimi me Shoqatat Ndërkombëtare të lartpërmendura, nga të cilat kjo shoqatë
bëhet anëtare sipas statuteve të tyre.
b) Bashkëpunimi me anëtarët kombëtarë të këtyre shoqatave, nëpërmjet shkëmbimit të
informacionit, vizitave etj.
c) Promovimi i zhvillimeve dhe aplikimeve shkencore dhe teknologjike në fushën e Inxhinierisë
së Tërmeteve në vendin tonë, përmes hulumtimeve, publikimeve, bashkëpunimit me
universitetet dhe institucionet e tjera, duke mbajtur një bibliotekë dhe arkiva nëpërmjet
organizimit të konferencave, seminareve , leksioneve etj.
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d) Pjesëmarrja zyrtare në konferencat ndërkombëtare për Inxhinierinë e Tërmeteve dhe
organizimi i konferencave të ngjashme në Shqipëri.
e) Pjesëmarrjen në rishikimet e Kodit Shqiptar për projektimin anti - sizmik, kur është e
nevojshme, dhe dhënia e kontributit në zvogëlimin e riskut të tërmetit, në përgjithësi.
f) Zhvillimi i frymës së bashkëpunimit dhe mbrojtjes së statusit shkencor dhe profesional të
anëtarëve të tij.
g) Përzgjedhja dhe emërimi i përfaqësuesve në I.A.E.E. dhe E.A.E.E., dhe të anëtarëve për
grupet punuese të këtyre shoqatave.
h) Përgatitja e projekteve të përbashkëta për shtrirjen e bashkëpunimit teknik midis anëtarëve
të tij me tema rreth inxhinierisë së tërmeteve.
i) Kryerja e hetimeve dhe hulumtimeve për realizimin e objektivave dhe aktiviteteve nëpërmjet
krijimit të grupeve të punës brenda shoqatës ose përmes ekspertëve dhe konsulentëve
j) Organizimi i prodhimit dhe shpërndarjes së të gjitha llojeve të artikujve informues dhe
materialeve edukative.
l) Marrja ose dhënia e donacioneve dhe ndihmave në përputhje me Ligjin për pranimin e
donacioneve dhe statuteve.
m) Çdo aktivitet tjetër që lidhet me Inxhinierinë e Tërmeteve nga pikëpamja shkencore (teorike
ose e aplikuar), brenda synimeve të Dhomës së Tregtisë Shqiptare, I.A.E.E. dhe E.A.E.E.
NENI 8
ANËTARËT - TË DREJTAT - DETYRIMET - PËRGJEGJËSITË
8.1
Si anëtarë të rregullt të “S.S.I.S - A.A.E.E” mund të jenë Inxhinierët e Ndërtimit të
liçencuar të Shqipërisë të cilët:
a) Kanë të paktën 1 (një) publikim në një revistë shkencore në fushën e inxhinierisë së
tërmeteve ose
b) Kanë së paku 1 (një) pjesëmarrje me prezantimin e një punimi në një konferencë për
inxhinierinë e tërmeteve, organizuar nga I.A.E.E., E.A.E.E., ose në evente të tjera të
ngjashme, ose
c) Kanë të paktën 10 (dhjetë) vjet eksperiencë të dokumentuar në projektimin anti sizmik ose Sizmologjisë Inxhinierike.
8.2
Personat e interesuar duhet të aplikojnë për anëtarësim “S.S.I.S - A.A.E.E” në Komitetit
Ekzekutiv (K.E.), duke dorëzuar gjithashtu dokumentet që vërtetojnë pranueshmërinë e tyre
sipas paragrafit 8.1 të këtij Statuti. Dorëzimi i një kërkese për anëtarësim nënkupton njohuri të
plotë dhe pajtim me këto statute. Vendimi merret me shumicën e votave të anëtarëve të
pranishëm të K.E dhe duhet të jetë I arsyeshëm. Anëtarësimi në “S.S.I.S - A.A.E.E” mund t'i
jepet gjithashtu një personi që i plotëson kërkesat e paragrafit 8.1, pas një rekomandimi të
arsyeshëm nga një anëtar i K.E dhe me një vendim unanim të K.E. Anullimi i anëtarësimit bëhet
pas një kërkese me shkrim nga një anëtar ose pas një pasiviteti total prej pesë vjetësh me
shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të K.E. Apelimet për mohimin ose anullimin e
anëtarësimit shqyrtohen dhe pas apelit merret vendimi përfundimtar nga Asambleja e
Përgjithshme.
8.3
Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket
përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet
aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme. Anëtarët kanë të drejtë të
informohen për përmbajtjen e rregjistrave të mbajtura nga “S.S.I.S - A.A.E.E”, të tilla si
regjistër pronësie, regjistrimi, faturat dhe pagesat, dhe për të marrë pjesë në Asamblenë e
Përgjithshme. Anëtarët kanë të drejtë të votojnë, të zgjedhin dhe të zgjidhen. Anëtarët që nuk
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kanë paguar detyrimet e tyre humbasin të drejtën e tyre për të votuar, zgjedhur dhe për të
zgjedhur.
8.4
Pagesa e anëtarësimit është 40 (dyzet) Euro në vit, me kusht që të ndryshohet me
vendim të K.E.
8.5
Shkencëtarët ose themeluesit me status të lartë dhe me kontribut jashtëzakonisht të
madh në fushat që përfshin shoqata, iu jepet anëtarësia e nderit me vendim të Asamblesë së
Përgjithshme pas një rekomandimi unanim nga K.E.
NENI 9
ORGANET DREJTUESE
9.1
Organet drejtuese të “S.S.I.S - A.A.E.E”janë:
a) Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve;
b) Komiteti Ekzekutiv;
c) Kryetari;
d) Sekretari i Përgjithshëm
9.2
Detyrat, kompetencat dhe përgjegjësite e organeve drejtuese përcaktohen në këtë
statut.
NENI 10
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë drejtues i Shoqatës. Ajo është e
formuar nga të gjithë anëtarët e “S.S.I.S - A.A.E.E”. Mblidhet rregullisht një herë në vit gjatë një
viti kalendarik. Ajo mblidhet gjithashtu sa herë që K.E e sheh të nevojshme ose sa herë që merr
një kërkesë, me tema të planifikuara, të nënshkruar nga të paktën 1/8-a e anëtarëve të
Shoqatës.
10.2 Në rast se K.E nuk do të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme brenda 20 (njëzet) ditëve
nga dita e kërkesës, Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga një Komision që përfaqëson
aplikantët. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme është e vlefshme kur më shumë se 50% e
anëtarëve janë të pranishëm.
10.3 Në rast se pjesmarrja e anëtarëve është më pak se 50%, Asambleja e Përgjithshme
thirret përsëri brenda një periudhe të caktuar (jo më herët se 7 (shtatë) ditë dhe jo më vonë se
21 (njëzet e një) ditë pas takimit të parë) dhe mbledhja konsiderohet e vlefshme nëse më
shumë se 25% e anëtarëve janë të pranishëm.
10.4 Nëse nuk arrihet përsëri një mbledhje e vlefshme, Asambleja e Përgjithshme thirret
përsëri brenda një periudhe të caktuar (jo më herët se 7 (shtatë) ditë dhe jo më vonë se 21
(njëzet e një) ditë pas takimit të dytë) dhe ky takim konsiderohet i vlefshëm pavarësisht nga
numri i anëtarëve të pranishëm.
10.5 Asambleja e Përgjithshme ka këto kompetenca:
a) Zgjedh Komitetin Ekezekutiv (K.E) dhe Komitetin e Auditorit si dhe i shkarkon K.E dhe
antarët nga përgjegjësitë.
b) Miraton Anëtarësimet e Nderit pas rekomandimit nga K.E dhe merr vendime përfundimtare
për anullimin e anëtarësisë, sipas nenit 8 të këtij Statuti.
c) Zgjedh Përfaqësuesin Kombëtar në Shoqatën Ndërkombëtare për Inxhinierinë e Tërmeteve
(I.A.E.E.) dhe Përfaqësuesin Kombëtar në Shoqatën Evropiane për Inxhinierinë e Tërmeteve
(E.A.E.E.), deri në përfundimin e kushteve përkatëse.
ç)Përfaqësuesit Kombëtarë në Shoqatat e mësipërme mund të jenë i njëjti person.
Mandatet e këtyre përfaqësuesve janë në përputhje me statutin e I.A.E.E. dhe E.A.E.E.
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d) Ndryshimet dhe shtesat e Statuteve.
Sa i përket ndryshimeve ose shtesave që mund t’i bëhen statutit, duhet të vihen në djeni të
gjitë anëtarët e shoqatës, së paku 2 (dy) muaj më parë, ndërkohë që vendimi pozitiv merret
ndërsa një vendim pozitiv është marrë me kuorum prej së paku 50% dhe shumicës ¾ të
anëtarëve të pranishëm .
e) Merr vendime përfundimtare për çdo çështje të brendshme të “S.S.I.S - A.A.E.E” .
f) Vendos për shkrirjen e Shoqatës në pajtim me nenin 17 të këtij Statuti.
10.6 Asnjë individ apo organizatë, jo anëtar i “S.S.I.S - A.A.E.E”., nuk mund të marrë pjesë në
Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarëve pa autorizimin me shkrim të Organeve Drejtuese.
NENI 11
MENAXHIMI - PËRFAQËSIMI
11.1 Menaxhimi dhe administrimi i punëve të Shoqatës i caktohen Komitetit Ekzekutiv (K.E) i
cili përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë të rregullt dhe 2 (dy) zëvendësues, të cilët zëvendësojnë
anëtarët e rregullt të cilët nuk janë në gjendje të marrin pjesë ose mungojnë. Anëtarët e K.E
zgjidhen me votim të fshehtë çdo 5 (pesë) vjet, gjatë një mbledhje të rregullt të Asamblesë së
Përgjithshme. Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk
zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote. Anëtarët zgjedhin mes vete me
votim të fshehtë, Kryetarin, Zëvendës Kryetarin, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Përgjegjësin e
financave. Mbledhjet e K.E konsiderohen të vlefshme kur janë të pranishëm të paktën pesë (5)
anëtarë të tij.
11.2 Komitetit Ekzekutiv (K.E) ka këto përgjegjësi:
a) Ekzekuton vendimet e Asamblesë së Përgjithshme
b) Avancon qëllimet e Shoqërisë, siç përcaktohet në nenin 7 të këtij Statuti
c) Mban kontakte me I.A.E.E. dhe E.A.E.E., duke bashkëpunuar me shoqata të tjera të ngjashme
ndërkombëtare ose kombëtare.
d) Jep llogari për veprimet e veta në Asamblenë e Përgjithshme çdo vit, duke paraqitur llogarinë
financiare dhe ekzekutivin.
e) Vendos për regjistrimin e anëtarëve të rinj dhe bën rekomandime në Asamblenë e
Përgjithshme për dhënien e anëtarësisë së nderit.
f) Përgatit mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.
h) Përgatit organizimin e konferencave, seminareve, leksioneve, diskutimeve etj.
i) Vendos për formimin dhe anëtarësimin në komitete, të grupeve punuese, etj, që të arrihen
qëllimet e “S.S.I.S - A.A.E.E” .
j) Në 15 ditët e para të tetorit të vitit të tretë në detyrë, K.E bënë thirrje për një mbledhje të
Asamblesë së Përgjithshme, në të cilën jep llogari për veprimet e saj.
11.3 K.E takohet të paktën një herë në tre muaj. Takimi mbahet pas një ftese me shkrim nga
Kryetari, i cili përfshin rendin e ditës, të dërguar së paku 10 (dhjetë) ditë më parë.
Një anëtar i K.E i cili mungon në 3 (tre) mbledhje të njëpasnjëshme, mund të zëvendësohet në
mënyrë të përhershme nga anëtari zëvendësues i parë në listë, me vendim të K.E. Gjithashtu,
anëtarët që mund të japin dorëheqjen zëvendësohen në mënyrë të ngjashme nga anëtarët
zëvendësues.
11.4 Procesverbali i mbledhjeve të K.E -së lexohet dhe vërtetohet nga anëtarët gjatë
mbledhjes së ardhshme.
11.5 Menjëherë pas zgjedhjes së tij, K.E-ja mblidhet si e tillë dhe zgjedh Kryetarin, Zëvendës
Kryetarin, Sekretarin e Përgjithshëm, Përgjegjësin e Financave dhe Përfaqësuesët Kombëtar me
përgjegjësitë e mëposhtme:
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(a) Kryetari
i. Përfaqëson “S.S.I.S - A.A.E.E” në të gjithë personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë,
tek autoritetet shtetërore dhe në gjykata, në Shqipëri ose në vende të huaja, si dhe në
organizatat ndërkombëtare dhe autoritetet e Bashkimit Evropian dhe lidh “S.S.I.S - A.A.E.E”
me nënshkrimin e tij.
ii. Ai mbledh Asamblenë e Përgjithshme dhe K.E.
iii. Ai shkruan dhe rekomandon rendin e ditës për mbledhjet e dy organeve të shoqatës.
iv. Ai kryeson mbledhjet e dy organeve dhe zbaton vendimet e tyre. Në rastet kur dy propozime
marrin numër të barabartë votash, konsiderohet me shumicë votash propozimi për të cilin ka
votuar kryetari.
v. Ai emëron Koordinatorët e Grupeve të Punës bazuar në propozimet e Komitetit Ekzekutiv.
vi. Si Kryetar nuk mund të shërbejë i njëjti përson për më shumë se 2 (dy) mandate të
njëpasnjëshme.
vii.Kryetari i S.S.I.S - A.A.E.E”është drejtuesi kryesor ekzekutiv i organizatës “S.S.I.S - A.A.E.E”.
viii.Mandati i Kryetarit është 5 (pesë) vjet. Kryetari i “S.S.I.S - A.A.E.E” është njëkohësisht dhe
Kryetar i Komitetit Ekzekutiv (K.E).
ix.Në rast nevoje funksionet e Kryetarit sipas kushteve të paraqitura në nenet e këtij statuti do
ti përmbushë Zv.Kryetari.
x.Kryetari largohet nga detyra kur:
a) Jep dorëheqjen;
b) Dënohen me vendim penal të formës së prerë;
c) Shkarkohet sipas rregullave të përcaktura në këtë statut;
d) Përfundon anëtarësimi në “S.S.I.S - A.A.E.E”;
xi.Kryetari në të gjitha rastet ushtron funksionin e tij në mënyrë vullnetare dhe pa
kundërshpërblim
(b) Zëvendës Kryetari
i. Zëvendëson Kryetarin në detyrat e tij, kurdo që ai mungon ose ka ndonjë problem, pas një
konsulte me të dhe nga një vendim i K.E. Kryetari mund të delegojë disa nga përgjegjësitë e tij
tek Zëvendës Kryetari, pasi K.E. jep miratimin e tij.
ii. Ata kryesojnë në mënyrë të alternuar mbledhjet e K.E kurdoherë që mungon Kryetari.
(c) Sekretari i Përgjithshëm
i. Ai është Udhëheqësi i zyrës së “S.S.I.S - A.A.E.E” , përgjegjës për funksionimin e duhur të saj.
ii. Është përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit të mbledhjeve të K.E. dhe të Asamblesë së
Përgjithshme, si dhe të korrespondencës.
iii. Ai mban regjistrin e anëtarëve.
Iv. Informon Kryetarin dhe K.E mbi të gjitha çështjet e mësipërme.
(d) Përgjegjësi i financave
i. Ai ka për detyrë të merret me çdo pagesë për “S.S.I.S - A.A.E.E” dhe me mbajtjen e
dokumentacionit të nevojshëm.
ii. Ai i bën rekomandime Komitetit Ekzekutiv për çështjet financiare.
iii. Ai e mban Librin e llogarive dhe çdo dokument tjetër financiar siç kërkohet nga Ligji.
(e) Përfaqësuesit Kombëtarë
i. Zgjidhen sipas Nenit 10. Ata marrin pjesë në mbledhjet e organeve ekzekutive të “S.S.I.S A.A.E.E” dhe në aktivitetet e Shoqatave Ndërkombëtare përkatëse, me qëllim të avancimit të
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shkencës, avancimit të bashkëpunimit me ta dhe shfrytëzimin e potencialit të njerëzve
shqiptare në grupet e punës dhe aktivitetet e tjera të Shoqatave të tilla dhe, më tej,
Përfaqësuesit Kombëtarë lidhin marrëveshje të detyrueshme me ta bashkë-nënshkruar me
Kryetarin e “S.S.I.S - A.A.E.E” .
ii. Informojnë drejtpërdrejt organet ekzekutive të “S.S.I.S - A.A.E.E”
(Asamblenë e
Përgjithshme dhe K.E) për çfarëdo teme që ka të bëjë me Shoqatat Ndërkombëtare, ose të tjerë
me të cilët ata mund të shkëmbejnë korrespondencën.
iii. Pas përfundimit të afatit të tyre, ata i dorëzojnë K.E një deklaratë të detajuar të veprimtarisë
së tyre në lidhje me aktivitetet e Shoqatave Ndërkombëtare. Kjo deklaratë i komunikohet
Asamblesë së Përgjithshme dhe diskutohet para zgjedhjes së Përfaqësuesve të rinj Kombëtar.
iv. Pozita e Kryetarit është në përputhje me atë të Përfaqësuesit Kombëtar.
NENI 12
MJETET – BURIMET E TË ARDHURAVE TË “S.S.I.S - A.A.E.E”
12.1 Burimet e të ardhurave të “S.S.I.S - A.A.E.E” për realizimin e qëllimeve të saj janë:
a) Tarifa e anëtarësimit.
b) Kontributet e organizatave të tjera shqiptare në hapësirat e zyrës, në mbështetjen e
sekretarisë, (personelit, konsumit, etj.), detyrimet e anëtarësimit të “S.S.I.S - A.A.E.E” në
shoqatat shkencore ndërkombëtare.
c) Çdo donacion nga Shqipëria ose nga jashtë, duke përfshirë edhe ato nga Bashkimi Evropian
ç) Çdo dhurim tjetër nga anëtarët e tij ose nga palët e treta .
d) Të gjitha të ardhurat që “S.S.I.S - A.A.E.E” do të realizojë nga veprimtaria e saj do të
përdoren për realizimin e qëllimit dhe të objektivave të saj. Është e ndaluar ndarja e të
ardhurave të organizatës midis anëtarëve të saj.
e) Kapitali fillestar i “S.S.I.S - A.A.E.E” është 10’000 lekë. Ky fond është siguruar me kontribut të
barabartë nga themeluesit dhe depozitohet në llogarinë Bankare të organizatës që do të hapet
në një nga Bankat e Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë.
Neni 13
13.1 K.E. është i autorizuar të përgatisë Rregullat Operative të “S.S.I.S - A.A.E.E” në kuadër
të këtyre Statuteve dhe Ligjit.
NENI 14
PËRGJEGJËSIA E ANËTARËVE TË ORGANEVE DREJTUESE DHE PUNONJËSVE
14.1 Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme, Komiteti Ekyekutiv, Kryetari, Sekretari dhe
punonjësit e “S.S.I.S - A.A.E.E” nuk përgjigjen për detyrimet e saj ndaj të tretëve, me përjashtim
të rasteve kur gjatë ushtrimit të detyrës, me dashje ose nga pakujdesia e rëndë, i kanë
shkaktuar dëm të tretëve.
NENI 15
MARËDHËNIET E PUNËS
15.1 Marëdhëniet e Punës së “S.S.I.S - A.A.E.E” rregullohen konform dispozitave të Kodit të
Punës së Republikës së Shqipërisë. Punonjësit e “S.S.I.S - A.A.E.E” për punën e kryer përfitojnë
shpërblime dhe rimbursim për shpenzimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrave dhe
kompetencave të tyre
NENI 16
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PUBLIKIME
16.1 “S.S.I.S - A.A.E.E” mund të botojë një revistë të vetën ose të bashkëpunojë me
organizata të ngjashme për publikimin e saj.
NENI 17
SHPËRBËRJA-LIKUJDIMI I “S.S.I.S - A.A.E.E” - PRONAT
17.1 Shoqata shpërbëhet nga një vendim i Asamblesë së Përgjithshme të votuar nga të
paktën 4/5 e shumicës së anëtarëve aktualë, të cilët duhet të kalojnë shumicën absolute të
anëtarësisë së “S.S.I.S - A.A.E.E” në kohën e votimit. Propozimi përkatës duhet të dorëzohet së
paku 6 (gjashtë) muaj përpara.
17.2 Sekretari i Përgjithshëm është përgjegjës për regjistrimin e pasurive dhe pronave të
“S.S.I.S - A.A.E.E” dhe për të transferuar arkivat, vulën dhe të gjitha pasuritë dhe pronat e
“S.S.I.S - A.A.E.E” në zyrën përkatëse shqiptare.
17.3 Në rastin e shpërbërjes së Shoqatës, Asambleja e Përgjithshme vendos dhe emëron
likuidatorin.
17.4 Në rast se nuk mund të arrihet një vendim përkatës, likuidimi kryhet sipas neneve të
Kodit Civil ose nga një likuidues i caktuar nga gjykata.
17.5 Në rast se pas shpërbërjes dhe likuidimit të Shoqatës ka ende një pronë të mbetur, kjo i
dhurohet personave apo subjekteve juridikë me qëllime dhe aktivitete të ngjashme si “S.S.I.S A.A.E.E”, me kujdesin e likuiduesit i cili gjithashtu zgjedh këto subjekte ligjore.
NENI 18
SHPËRNDARJA E “S.S.I.S - A.A.E.E” ME VENDIM TË GJYKATËS
18.1 Sipas rasteve dhe mënyrës së parashikuar në Ligj, gjykata mund të vendosë
shpërndarjen e “S.S.I.S - A.A.E.E”. Në këtë rast të gjitha kompetencat që ka Asambleja e
Përgjithshme kur vetëshpërndahet i kalojnë gjykatës sipas proçedurës së përcaktuar në Ligj.
NENI 19
MOSMARRËVESHJE
19.1 Për çdo mosmarrëveshje ose polemikë midis anëtarëve të Shoqatës ose midis anëtarëve
dhe shoqatës, në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij Statuti, do të vendosin gjykatat
kompetente.
NENI 20
PËRBËRJA E ORGANEVE TË PARA DREJTUESE
Përbërja e organeve të para drejtuese të “S.S.I.S - A.A.E.E”, është si më poshtë:
20.1 Komiteti i parë Ekzekutiv (K.E.) përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë të rregullt dhe 2(dy)
zëvendësues, nga të cilët, Kryetari, Zv.Kryetari, Sekretar i Përgjithshëm, dhe Përgjegjësi i
Financave dhe 1 (një) anëtarë anëtarë, si më poshtë:
1) Z.AGIM SERANAJ, (Kryetar i Komitetit Ekzekutiv -Kryetar i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
2) Z. FREDERIK LENA, (Anëtar-Zv.Kryetar i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
3) Z. ALTIN PIQANI (Anëtar-Sekretar i Përgjithshëm i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
4) Zj. DIANA LLUKA (Anëtar-Përgjegjës i Financave i “S.S.I.S - A.A.E.E”);;
5) Z. LLAMBRO DUNI (Anëtar i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
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6) Z. HELIDON KOKONA (Anëtar Zëvendësues i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
7) Z. LUAN MURTAJ (Anëtar Zëvendësues i “S.S.I.S - A.A.E.E”);
20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5

Kryetar i organizatës“S.S.I.S - A.A.E.E” emërohet Z. AGIM SERANAJ.
Zv.Kryetari emërohet Z. FREDERIK LENA
Sekretar i Përgjithshëm emërohet Z. ALTIN PIQANI.
Përgjegjësi i Financave emërohet Zj. DIANA LLUKA.

20.2 Detyra e Komitetit Ekzekutiv të përkohshëm janë: themelimi ligjor i Shoqatës, shpallja
publike e krijimit të “S.S.I.S - A.A.E.E” për thirrjen e aplikimeve për anëtarësim, rishikimet dhe
vendimet mbi aplikimet e tilla, përgatitja e Rregullave Operative, si dhe thirrjen dhe
ekzekutimin e zgjedhjeve të “S.S.I.S - A.A.E.E”, paralelisht me detyrat e saj siç parashihet në
këtë Statut.
20.3 Kohëzgjatja për kryerjen e detyrave të K.E të përkohshëm caktohet në një vit, pas
miratimit të këtij statuti nga autoritetet përkatëse publike.
NENI 21
DISPOZITA TË FUNDIT
21.1 Çdo klauzole e këtij statuti, apo i gjithë statuti mund të ndryshohet apo zëvendësohet
pjesërisht apo tërësisht me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, me shumicën e
votave të përcaktuar në këtë statut.
21.2 Ky statut do të interpretohet sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Për sa nuk
është parashikuar në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.
21.3 Statuti i “S.S.I.S - A.A.E.E” hartohet në 5 (pesë) kopje origjinale të njëjta dhe në 10
(dhjetë) faqe secila në gjuhën shqipe, ai përmban 21 (njëzet e një) nene dhe nënshkruhet nga
themeluesit.
21.4 Themeluesit autorizojnë Kryetarin e “S.S.I.S - A.A.E.E” Z. AGIM SERANAJ të paraqitet
përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me kërkesën dhe të gjithë dokumentacionin e
nevojshëm, për ndjekjen e të gjitha proçedurave të nevojshme për njohjen dhe regjistrimin e
organizatës si person juridik.
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Nënshkruesit e Statutit të
SHOQATA SHQIPTARE E INXHINIERISË SIZMIKE (S.S.I.S) -ALBANIAN ASSOCIATION OF
EARTHQUAKE ENGINEERING (A.A.E.E)

ANËTARËT THEMELUES
EMRI

MBIEMRI

PROFESIONI

NËNSHKRIMI

AGIM

SERANAJ

_____________ __

_____________

FREDERIK

LENA

_____________ __

_____________

ALTIN

PIQANI

_____________ __

_____________

DIANA

LLUKA

_____________ __

_____________

LLAMBRO

DUNI

_____________ __

_____________

HELIDON

KOKONA

_____________ __

_____________

LUAN

MURTAJ

_____________ __

_____________

MERITA

GURI

_____________ __

_____________

ALMA

GOLGOTA

_____________ __

_____________

RUBEN

ALITE

_____________ __

_____________

ALTIN

SERANAJ

_____________ __

_____________
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