
STATUTI 

I SHOQERISE ME PERGJEGJSI TE KUFIZUAR 

"VIVA 0" SH.P.K 

KREU I 

Emërtimi, Objekti, Kohëzgjatja, Selia, Forma Juridike 

Neni 1 

Emërtimi 

Emërtimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, person juridik i td drejtës shqiptare, ashtd "VIVA 0 
sh.p.k dhe me emer tregtar VIVA Travel 

Neni 2 

Objekti 

Shoqeria do te kryeja aktivitetin e mposhtëm: 
Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport 
dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete 
dhe per Ilogari te te treteve, si nepermjet sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe 
trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime 
transporti mahirash, transport pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, marketing 
dhe promocion per vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem 
bujqesore dhe industrial,,materjale ndertimi,materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, 
vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice I materialeve dhe 
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te impanteve te ngrohjes dhe 
ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredohloji.Tregtim I te gjitha Ilojeve te mallrave ,mahlrave, 
makinereve, pajisjeve, impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, 
industrial tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve 
elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, 
elektromotorr dhe transformatora dhe ripanim I elektromotorrave dhe transformatorave. Proj ekt'm dhe 
instalim I pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, 
kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike jndustriale. Punime Lyerje, 
Suvatime, Gips.Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve djegese,dru zjarri dhe solar.Sherbime ne fushen 
e teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtje e pajisjeve elektronike dhe 
kompjuterike, blerje shitje e pajisjeve elektronike e kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprmtanve te 
tjera te fushes se teknologjise, elektronikes dhe informatikes. Sherbime ne fushen e pastrimit si dhe 
tregtim te produkteve te pastrimit. Kancelari. 

Neni3 

Kohezgjatja 

Shoqeria do td zhvillojë aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke filluar nga data e 
regjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit. 



Neni 4 

Selia 

(1) Shoqeria e ka selinë në adresen: URANI PANO NR 6.Pallati Tirana Old Center .Tirane 
(2) Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, të hape zyra perfaqesie, dege, Brenda dhe 

jashtë Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Asamblesë se Ortakëve. 

KREU H 

KAPITALI 

Neni 5 

Kapitali thenieltar 

(1) Kapitali themeltar i shoqerise është 100.000 lekë dhe eshte i perbere nga 1 kuote. 

(2) Pjesemarrja Z Ermal Osmenaj shtetas Shqiptar, lindur në Tirane, me 25/02/1981, mbajtës i kartës 
se identitetit nr. 110225164 N si ortak i vetem në kapitalin e shoqerisë është per gjithë kapitalin 
themeltar të shoqerise në vlerën e 100.000 lekëve te perbere nga I kuote. 

(3) Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund te perfaqesohen nga letra me vlerë te tregtueshme. 

(4) Kontributi i ortakeve mund të jetë ne para ose në natyre, pasuri te luajtsbme e te paluajtshme. 

(5) Ortaku, që pengohet te ushtrojë te drejtat qe i rrjedhin nga zoterimi i kuots se shoqerise, ka 
te drejtë t'i kerkoje gjykates te urdheroje ndalimin e cënimit apo shperblimin e dëmit t shkaktuar, si 
pasojë e cënimit te ketyre te drejtave. Kjo e drejte parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cënimit. 

(6) Secili ortak ka ë drejte td perfitoje një çertifikate per te vërtetuar zotërimin e kuotës Se kapitalit. 

(7) Ortakët e shoqerise pergjigjen per detyrimet kundrejt td tretëve deri në vlerën e kontributit te tyre 
në kapitalin e saj. 

Neni 6 

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave 

(1) Kuotat e kapitalit te nje shoqenie me pergjegjesi td kufizuar e te drejtat qe rijedhin prej tyre mund 

te fitohen apo kalohen nepermjet: 

a) kontributit në kapitalin e shoqerise; 

b) shitblerjes; 



c) trashegirnise; 

ç) dhurimit; 

d) çdo mënyre tjethr th parashikuar me ligj. 

(2) Ne rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim. 

(3) Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtC shoqerise, me miratimin e shoqerise dhe të 
drejtën e parablerjes ne favor td shoqerise apo td ortakëve të tjerë, sipas modaliteteve dhe shumices së 
kualifikuar qt kërkon ndryshimi i statutit. 

(4) Personi qe kalon kuotën dhe ai që e fiton ate, pergjigjen në menyre solidare ndaj shoqerise per 
detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotes, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në castin e regjistrimit 
te kalimit td saj ne Qendren Kombetare td Biznesit, sipas nenit 43 td ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per 
Qendren Kombetare te Biznesit". Regjistrimi i kalimit td kuotave ka efekt deklarativ. 

(5) Pjeset e kapitalit themeltarjane lirisht td transferueshme ndërmjet ortakëve. 

(6) Pjesët e kapitalit themeltarjanë Iirisht të transferueshme me rrugë trashegimie. 

Neni 7 

Zrnadhirni dhe zvogelimi i kapitalit 

(1) Asambleja e Pergjithshme, me shumicë te kualifikuar, mund te zmadhojë kapitalin themeltar 
te shoqerise duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues ne shumen e percaktuar në vendimin perkates. 
Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakëve td rinj në shoqeri, miratohet nga Asambleja e 
Përgjithshme me shumicën e kualifikuar te votave td ortakëve. 

(2) Shoqeria mund të vendosë zvogelimin e kapitalit themeltar td shoqerise me vendimin e 
Asamblesë së Pergjithshme td mane me shumicën e kualifikuar td votave. 

KREU III 

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE 

Neni 8 

Organi Vendimtnarrës 

(1) Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetëm vendimmarres i shoqdrisd që miraton çdo ndryshim 
td statutit sipas modaliteteve te përcaktuara në Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtarët dhe 

shoqerite tregtare". 

(2) Asambleja e përgjithshme e ortakëve eshte pergjegjese per marijen e vendimeve per 
shoqërinë per çeshtjet e meposhtme: 

a) percaktimin e politikave tregtare të shoqerise; 



b) ndryshimet e statutit; 

c) emërimin e shkarkimin e administratoreve; 

ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabël te autorizuar; 

d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike; 

dh) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratori (-et), perfshire përgatitjen e 
pasqyrave financiare vjetore dhe td raporteve td ecurise se veprimtarise; 

e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve te ecurisë së veprimtarisë; 

e) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit; 

f) pjesetimiti c kuotave dhe anulimin e tyre; 

g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; 

gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise; 

h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese; 

i) çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti. 

(3) Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve në asamblenë e 
pergj ithshme. 

(4) Autorizimi mund të jepet vetëm per nje mbledhje te asamblese së pergjithshme, e cila perfshin edhe 
mbledhjet vijuese me te njëjtin rend dite. 

Neni 9 

N1invra c thirrjes  se Asamblesë së Pergjithshme 

(1) Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratori nepermjet nje njoftimi me shkresë ose 
nëpërmjet postes elektronike (e-mail). Njoftimi me shkrese apo me postë elektronike duhet td permbaje 
vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e dites e Vu dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 
ditë perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblesë. 

(2) Kur Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur  sipas  pikes 1 te këtij neni, ajo mund 
R! marre vendime te vlefshme vetëm nëse te gjithe ortakët jane dakord, per td marrë vendime, 
pavarësisht parregullsise. 

11 



Neni to 

Kuorurni 

(1) Na rastin e marrjes Se vendimeve, që kërkojnë një shumicë te zakonshme, Asambleja e 
Përgjithshme mund te marre vendime td vlefshme vetem nëse man-in pjese ortaket me te drejtë vote, 
që zotërojnë me shumë se 30 per qind të kuotave. 

(2) Ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme duhet te vendosë per ceshtje, te cilat 
kërkojne shumicë te kualifikuar sipas nenit 87 të Iigjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ajo 
mund td marrë vendime te vlefshme vetëm, nëse ortakët qe zotërojnë me shumë se 1/2 (gjysmen) e 
numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese apo mjete elektronike, sipas 
parashikimeve të pikes 3 td nenit 88 te Ligjit nr. 9901, data 14.04.2008 "Per tregtarët dhe shoqerite 
tregtare". 

(3) Nëse asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak të mungeses Se kuorumit 
te përmendur me tart, asambleja mblidhet perseri jo me vonë se 30 ditë, me të njejtin rend dite. 

Neni 11 

Marrja e vendimeve 

(1) Asambleja e pergj ithslune vendos me 1/4  (tri te katërtat) e votave te zoteruesve te kapitalit, 

te ortakëve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar, 

shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise. 

(2) Asambleja e pergjithshme vendos me shumicën e votave te ortakeve pjesëmarrës, per çeshtje te 

tjera Si: 

a) përcaktimi i pot itikave tregtare te shoqerise; 

b) emerirnin dhe shkarkimin e administratorëve; 

c) emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i ekspertëve kontabel te autorizuar; 

ç) percaktimi i shperhlimeve; 

d) mbikëqyrja e zbatimit td politikave tregtare nga administratori, perfshirë pergatitjefl e pasqyraVe 

financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë së veprimtarisë; 

e) perfaqesimi i shoqerisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit; 

f) miratimi i rregullave procedurale td mbledhjeve te asamblesë; 

g) çeshtje te tjera të miratuara nga ligji apo statuti; 

A 



(3) cdo ndshjm statuti duhet të depozitohet pranë QKR per td pasqyruar ndryshimet në skedën e 
shoqerise. 

Neni 12 

Administritni 

(1) Shoqeria do td administrohet nga nje administrator. 

(2)Personi përgjegjes per administrimin dhe përfaqesimin e shoqerise është Z.Ermal Osmenaj, shtetas 
shqiptar, lindur në Tirana, me 25/02/1981, mbajtes i kartes se identitetit nr. I 10225164 N 
,Kompetencat e perfaqesimit jane të plota duke i dhëne tager perfaqesuesit të perfaqesoje shoqerine ne 
td gjitha marrëdheniet jurid Ike apo veprimetjuridike, në td cilat shfaqet shoqeria. 

(3) Administratori do te ushtrojë detyrat e tij sipas statutit dhe ligjit per një periudhe  5  (pese) vjeçare 
me td drejtë ripërtëritje. 

(4) Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Q.K.B. 

(5) Tagrat e perfaqesimit td administratorit dhe cdo ndryshim i tyre njoftohen per regjistrim 
pranë Qendres Kombëtare të Biznesit. 

(6) Asambleja e pergjithshme mund të shkarkoje administratorin në çdo kohë me 
shumicë të zakonshme. 

(7) Administratori mund Vu delegoje personave te treta te caktuar prej tij, nje pjese apo te gjitha 
kompetencat e tij, me and te një prokure e cila eshte objekt aprovimi nga Asambleja e Ortakeve me 
shumice prej 60 %. E njejta procedure ndiqet edhe per revokimin e kesaj prokure. 

Neni 13 

Kompetencat 

(1) Administratori ka të drejte e detyrohet td: 

a) kryeje të gjitha veprimet e administrimit td veprimtarisë tregtare te shoqerisë, duke zbatuar politikat 

tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme; 

b) perfaqesoje shoqerine tregtare; 

c) kujdeset per mbajtjen e saktë e të rregullt td dokumenteve dhe të librave kontabel; 

ç) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë Se 
veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet per shpemdaijen e fitimeve, i paraqet keto dokumente 

përpara asamblese se pergjithshme per miratim; 

d) krijon nje sistem paralajmerimi në kohn e duhur per rrethanat, që kercenojne mharëvajtjen e 

veprimtarisë dhe ekzistencen e shoqerise; 



dh) kryen regjistrimet, i dergon të dhënat e detyrueshme të shoqris, sic parashikohet në ligjin pr 
Qendren Kombtare të Regjistrimit; 

e) raporton përpara asamblesë S6 përgjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me 
realizimin e veprimeve td posaçme me rëndësi te veçantë per veprimtarine e shoqerise tregtare; 

) kryen detyra td tjera te përcaktuara në ligj dhe në statut. 

(2) Administratori eshte i detyruar td thërrase asamblene e pergjithshme edhe kur: 

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet 
e shoqerise nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim; 

- shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit td saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, 
që kane vlerë me td larte se 5 per qind të aseteve te shoqerise, që rezulton në pasqyrat e fundit 
financiare te certifikuara. 

(3) Administratori ka të drejte te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te zakonshern e 
td jashtëzakonshem. 

4) Administratori perfaqeson Shoqerine perpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose 
private vendas apo te huaj, autoriteteve shtetërore shqiptare apo te huaja, perfshi këtu autoritetet 
gjyqesore të te gjitha shkallëve. 

(5) Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar në marr&lhenie me td tretët ne emr 
td shoqerise, në td gjitha rrethanat me perjashtim td kompetencave që ligji iajep shprehimisht ortakëve 
te shoqerise. 

(6) Administratori angazhon shoqerinë ne marrëdhëniet me te tretët nëpërmjet akteve 

që jane në perputhje me objektin e saj. 

(7) Shoqeria nuk merr persiper pasojat ndaj td tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i 
Administratorit/ëve e kalonte objektin e shoqerise ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë At ne 
rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk eshte prove e 

mjaftueshme. 

Neni 14 

Pergjegjësitë 

(1) Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj te treteve, per shkelje te 

ligjeve, per shkelje te statutit, faje të kryera gjatë administrimit te shoqerisë. 

(2) Pasojat e marrëveshjeve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin dëm shoqerise, I ngarkohen 
administratorit dhe ortakut qe ka bërë marrëveshjen, per td perballuar në menyrë individuale ose 

solidarisht sipas rastit pasojat perkatëse. 

(3) Perveç sa është parashikuar në dispozitat e pergjithshme të detyrimit te besnikerise, sipas neneve 

14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet: 



1. a) te kryeja detyrat e tij td percaktuara në ligj dhe ne statut në mirëbesim e në interesin 
me te mire te shoqerise në tërësi, 

b) te ushtroje kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara 
në keto dispozita; 

c) td vieresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendim; 

ç) te parandaloje dhe menjanoje konfliktin, e interesave personale me ato td shoqerise; 

d) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm. 

2. Administratori, gjate kryerjes së detyrave te tij, pergjigjen ndaj shoq&ise per cdo veprim ose 
mosveprim, qe lidhet në menyre td arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me përjashtim 
td rasteve kur, në bazë te hetimit dhe vlerësimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mOsveprimi 
është kryer në mirebesim. 

3. Nëse administratori vepron ne kundershtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas 
pikave 1 e 2 te këtij neni, eshte I detyruar Vi demshperbleje shoqerise demet, që rijedhin nga kryerja e 
shkeljes, si dhe Vi kalojë cdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga këto 
veprime te parreguilta. Administratori ka barren e proves per te vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre 
ne mënyre td rregullt e sipas standardeve td kërkuara. 

4. Ne mënyre te veçaiitë, por pa u kufizuar ne to, administratori është i detyruar t'i 
demshperbleje shoqerise demet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Per 
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", kryen veprimet e meposhtme: 

a) u kthen ortakëve kontributet; 

b) u paguan ortakeve interesa apo dividende; 

c) u shperndan aktivet shoqerise; 

ç) lejon qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, në bazë td gjendjes financiare, duhej td 
parashikohej qe shoqeria nuk do të kishte afiësi paguese per te shlyer detyrimet; 

d)jep kredi. 

5. Perveç padisë per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht 
ose se bashku, kane te drejtë te ngrene padi penale kundër administratorit. 

6. Paditësit kane ta drejte te ndjekin në rruge ligjore shlyerjen e plote te demit që i eshte shkaktuar 
shoqerise, perfshirë edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme. 

7. Asnjë vendim I asamblesë nuk mund te ndalojë ngritjen e kerkese-padise kunder administratorit per 
gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit td detyrës. 

Administratori mund te shkarkohet nO çdo moment me vendim te Asamblese së Ortakëve, të aprovuar 

nga një ose me shume ortake që perfaqesojnë 60% te kapitalit te shoqërisë. 



Gjithashtu, Administratori mund te shkarkohet në cdo moment me vendim td autoritetit gjyqesor 
shqiptar, per shkelje të ligjit. 

Neni 15 

Viti Financjar 

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfIindon me 31 Dhjetor. Peijashtimisht, viti i 
pare financiar fihlon nga data e regjistrirnit te shoqerise në Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet 
me 31 Dhjetor. 

Neni 16 

Uilanci I shoqërise dhe dividendët 

(1) Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Asanibleja e Përgjilhshrne e Ortakëve, miraton 
bilancin e paraqitur nga Administratori. 

(2) Shoqeria mund Vu shpërndaje fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit: 

a) aktivet e shoqerise mbuloj në tërësisht detyrimet e saj; 

b) shoqeria ka aktive likuide të mjaftueshme per td shlyer detyrimet që bëhen td kërkueshme brenda 
12 muajve në vazhdim. 

(3) Administratori lëshon nje çertifikate te aftësisë paguese,e ella konfirmon shprehimisht se 
shperndaija e propozuar e dividendëve permbush kërkesat e paragrafit 2 te ketij neni, ndërsa kur 
gjendja e shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendëve nuk I permbush këto kritere, 
administratori nuk mund ta leshoje kete certifikate. 

(4) Pas plotesimit te parashikimeve te paragrafit 2 të këtij neni, shoqeria me shumicë te kualifikuar 
te votave te Asamblesë së Pergjithshme mund te deklarojë shperndarjen e dividendëve në raport me 

kuotat e zotëruara. 

Neni 17 

Ekspertët 

(1) Eksperti ka per detyre që te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel 
te veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqerisë, ate gjithevjetor dhe ate në lidhje me kontrollet 
periodike td ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tillë i ngarkuar 

nga ana e ortakëve. 

(2) Na perfundim te kontrollit, eksperti kontabël i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerijen 
e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontroilet periodike td ushtruara, te cilat është i 
detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje në kohë ortakëve per t'i shqyrtuar e miratuar. 

Neni 18 



Shperndarja ose prishja e shoqërisë 

(1) Shpërndarja ose prishja e shoqerise mund te bëhet ne cdo kohë: 

a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar në themelimin e saj; 

b) me vendim të Asamblesë Se Pergjithshme td Ortakeve; 

c) me hapjen e procedurave td falimentimit; 

ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë ne 

përputhje me piken 3 td nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 per " Qendren Kombëtare td 
Biznesit"; 

d) me vendim td gjykates; 

(2) Ne kete rast, Ortakët marrin vendim me shkrim, parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, 
duke caktuar likuidator dhe shenon në cdo dokument td nxjerre prej tij emrin e likuiduesit dhe 
emërtesën shtesë" Shoqeri në likuidim e siper". 

(3) Prishja e shoqerise ka si pasoje hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, 

me perjashtim te rasteve kur është nisur një procedure falimentimi. 

(4) Rregullat per procedurën e zakonshme td likuidimit në gjendjen e aftesise paguese jane nenet 191 

deri në 203 te Ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". 

(5)  Shoqeria likuidohet me procedure td thjeshtezuar, në perputhje me nenet 204 dhe 205 te Ligjit "Per 

tregtaret dhe shoqerite tregtare". 

Neni 19 

Baza Ligjore 

(1) Shoqeria do te zhvillojë aktivitetin e saj ne perputhje te plote me ketë statut. Per sa nuk parashikohet 

në kete Statut, do td zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe 

cfaredo ligji tjetër specifik ne R.Sh. 

Neni 20 

Mosmarrëveshjet 

Per mosmarrëveshjet që mund td lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti,  si dhe 

per cdo mosmarrëveshje që mund te linde midis Shoqerisë dhe te tretëve, do td jene kompetente 

gjykatat shqiptare, sipas rregullave te parashikuara nga Kodi i Procedures Civile ne Republikën e 

Shqiperise. 
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Dispozita e fundit 

(1) Ky statut hyn në fuqi me regjistrimin e tij prane Qendres Kombëtare td Biznesit. 

(2) Ky statut u redaktua në 3 ekzemplare me permbajtje dhe vlerë td njëjtë juridike, në gjuhth shqipe 
miratohet në parim dhe nen per nen nga Ortakët themelues td shoqerise tregtare dhe nënshkruhet në 
td gjitha kopjet. 

Miratuar me date 08/10/2020 

ORTAKU 

I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar 

"VIVA 0" sh.p.k. 

Ermal Osmenaj 


