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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

K31401515R

2. Emri i subjektit ZENEL LASKU

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 01/02/2003

5. Fusha e veprimtarisë Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime 
mekanike.Tregti te  makinerive dhe traktoreve te ndryshme , 
pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje te cdo lloji , 
etj.Shitje , blerje kamionash .Ndryshime konstruktive , 
montim, çmontim , te karrocerive dhe vinçave. Blerje-shitje 
skrapi.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Durres Shijak  SHIJAK Fshati Pjeze, Rruga Nacionale 
Plepa-Tirane, toke are me nr pasurie 62/1 dhe zone 
kadastrale 2978 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: EL LIND EN GROUP
Telefon: 0692366340  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-054067-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 21/01
/2003

Numri i Vendimit:101, Gjykata:Durrës
- Emri i Subjektit: Zenel Lasku; - Forma ligjore: Person fizik; - Data e Regjistrimit: 
21.01.2003; - Vendi i ushtrimit te aktivitetit: Durrës; - Fusha e veprimtarisë:Transport 
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mallra të ndryshme me mjet dhe riparime mekanike. 

Lista e Dokumenteve:
Persona Fizik-EZ-DK(DR)December-27-20070088.pdf

14/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-547537-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit dhe deklarimi i numrit te kontaktit. 
Telefon ishte            ("")          u be            ("05268974")         
Objekti ishte            ("Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.")          
u be            ("Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.Tregti te  
makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe 
lyerje te cdo lloji , etj")         

Lista e Dokumenteve:

24/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-567858-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit, i emrit 
tregtar, i numrit te kontaktit dhe saktesimi i kodit ekonomik.
Telefon ishte            ("05268974")          u be            ("0692366340")         
Emri Tregtar ishte            ("ZENEL LASKU")          u be            ("EL.LIND.EL")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         
Fshati Pjeze, Rruga Nacionale Plepa-Tirane, toke are me nr pasurie 62/1 dhe zone 
kadastrale 2978;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         ;         RRASHBULL;         
RRASHBULL;         ARAPAJ;         "

Lista e Dokumenteve:

31/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-619151-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise Ndryshim i emrit tregtar
Objekti ishte            ("Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.Tregti 
te  makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje 
te cdo lloji , etj")          u be            ("Transport mallra te ndryshme me mjet dhe 
riparime mekanike.Tregti te  makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi 
te tyre dhe sherbime dhe lyerje te cdo lloji , etj.Shitje , blerje kamionash .Ndryshime 
konstruktive , montim, çmontim , te karrocerive dhe vinçave.")         
Emri Tregtar ishte            ("EL.LIND.EL")          u be            ("EL LIND EN GROUP")         

Lista e Dokumenteve:

03/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-019065-11-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AC0A7E5-A652-4942-88E9-BDA4407F0D39
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.Tregti 
te  makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje 
te cdo lloji , etj.Shitje , blerje kamionash .Ndryshime konstruktive , montim, çmontim , te 
karrocerive dhe vinçave.")          u be            ("Transport mallra te ndryshme me mjet 
dhe riparime mekanike.Tregti te  makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese 
kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje te cdo lloji , etj.Shitje , blerje kamionash 
.Ndryshime konstruktive , montim, çmontim , te karrocerive dhe vinçave. Blerje-
shitje skrapi.")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:30/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


