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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L81311008L

2. Data e Regjistrimit 11/01/2018
3. Emri i Subjektit DIS (design intelligent solutions)
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/12/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/12/2017
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar KASHAR Autostrada Tirane- Durres, km 7. 

10.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00

9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te 
makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe 
minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda dhe 
pajisje te cdo lloj per punimet shpimeve e kerkimeve 
gjeodezike e gjeologjike, per punimet topografike e sizmike, 
te fizibilitetit te tokes etj, per punimet e ndertimit, per 
ndermarrjet industriale, veprave te ndryshme teknike apo te 
infrastruktures si dhe tregtimit me shumice dhe pakice 
import-eksport te pjeseve te kembimit te cdo tipi per keto 
makineri apo cdo lloj materiali tjeter qe perdoret per guroret 
dhe minierat si dhe ne fushat perkatese te specifikuar me 
siper. Projektime, mbikqyrje dhe kolaudime te punimeve te 
ndertimit. Sherbimi konsulence ne fushen e ndertimit, 
planifikimit urban, planifikimit te pejsazhit, vleresime 
mjedisore, pasuri te paluajtshme, gjeodizeke etj. Kerkon 
analizon dhe perzgjedh personelin teknik-adimistrativ. 
Kerkon, analizon konsulence me kontraktore te huaj. 
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Kontroll dhe asistence ne pergatitjen e objekteve. Pergatitje 
dhe vleresim te dokumentacionit te tenderave publik apo 
private. Montimi dhe instalimi, riparimi dhe mirembajtja e 
makinerive te betonit, asfaltit, te guroreve dhe minierave, te 
ndertimeve etj. si dhe kryerja e sherbimeve te ndryshme 
inxhinieriko-mekanike te cdo lloj qe perdoren ne aktivitetet 
perkatese te percaktuara ne piken e mesiperme te ketij 
objekti. Prodhimi i makinerive e pajisjeve per guroret dhe 
minierat dhe ne pergjithesi per cdo lloj makinerie qe perdoret 
ne fushen e guroreve dhe minierave apo dhe ne fushen e 
ndertimit, shpimeve gjeodezike etj, import-eksport i tyre, 
tregtim i tyre brenda vendit si dhe shitje per eksport jashte 
vendit. Per realizimin e shitjeve te makinerive te guroreve 
dhe minierave si dhe te pajisjeve dhe pjeseve te kembimit te 
ketyre makinerive, shoqeria mund te kryej rolin e 
komisionerit apo te ndermjetesit tregtar, te hap zyra 
perfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashte territorit te 
Republikes se Shqiperise. Tregtimin me shumice dhe pakice 
import-eksport te cdo lloj malli industriale dhe ushqimore, 
lende te para, pjese kembimi etj. Dhenie me qera personave 
te trete, personave fizike ose personave juridike te objekteve 
te lira, makinerive dhe pajisjeve dhe ambjenteve te ndryshme 
si magazina, zyra, qe jane prone e shoqerise. Hapje linjash te 
ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, 
peshim mallrash konfeksioni dhe tekstili, industriale, 
ushqimore etj.Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe 
aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne 
fuqi te konsideruara me perfitim dhe te dobishme per arritjen 
e objektivave te saj kryesore.Ne fushen e ndertimeve, ne 
zbatim perfshin aktivitetet si me poshte: Ndertime dhe 
rikonstruksione per godina banimi, pallate te ndryshme, 
ndertime civile dhe ekonomike percfaredo lloj objekti, 
veshje fasadash te godinave te ndryshme, prodhim e tregtim 
materiale inertesh e materiale te ndryshme ndertimi si dhe 
lende drusore etj. Ndertime rruge kategoria e katert, ndertim 
rruge kategoria V, VI, ndertim rruge kategoria III, II, I dhe 
rruge speciale (autostrada etj), veshje asfalto betoni te 
rrugeve (ndertim mbishtrese si dhe asfaltime e sistemime 
sheshe). Ndertime ujesjellesa dhe kanalizime. Ne fushen e 
tregtise se karburanteve dhe lubrifikanteve: Vajra industriale 
te cilesise se larta per makineri te renda, kompresore, 
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gjeneratore, kamiona dhe makineri specifike te prodhimit, 
kryesisht ne fushen e seksionit te ndertimit dhe prodhimit. 
Tregtim, shitje blerje, Import dhe eksport i vajrave, graso, 
additive dhe nenprodukte te tyre  Ne permbushjen e 
qellimeve te aktivitetit te saj, shoqeria mund te lidhe kontrata 
bashkepunimi dhe marreveshje te tjera me kompani te tjera 
vendase dhe te huaja.    
Ermir Goci10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/12/2017                Deri: 18/12/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErmirGoci
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.400.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 34,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët KapllanCuku

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.300.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët AjkidTopore

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.300.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: DIS (design intelligent solutions)
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Telefon: 0692020280  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-602450-12-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-581141-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra Financiare 2019 - DIS.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Shenime PF DIS 2019.pdf
Vendim asambleje Dis 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
pagese DIS.pdf

Datë: 15/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9ED8FB52-5743-4A78-AFEB-C8AA7D853E3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE22C8B1-74A9-466B-9015-E7E686EC1ED0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7579EA2F-E51D-493A-94EE-05847AC4FDD1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD208133-9D85-4729-9C27-48728F4E332D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD6F361A-B4AA-43EF-999B-48D59477132E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3B06BDF-E0C7-4066-AB55-D2B2396BED2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F9EE1BE-133C-4FB5-B187-61B5B56DE33D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5505DCF-A745-4E89-AD5E-F627DA394880

