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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) M02313010F

2. Data e Regjistrimit 13/11/2020
3. Emri i Subjektit WESTERN BALKANS UNIVERSITY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/11/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/11/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr. 4, Rruga e 
Dibres Nr.363, Hyrja nr. 1, prane Fakultetit te Mjekesise. 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Te hape Institucione te Arsimit te Larte dhe institucione te 

tjera qe jane ne sherbim sektorit te arsimit te larte dhe 
kerkimit shkencor.Te hape kurse parauniversitare, kurse 
gjuhe, shkolla profesionale, institute, laboratore,qendra 
kerkimore-zvhvillimore, poliklinika, qendra dhe parqe 
shkencore dhe teknologjike.Te hape dhe administroje 
konvikte per studente, te ofroje sherbime kancelerie (printim, 
fotokopjim, skanim, etj) dhe sherbime catering.Te ofroje 
edukim ne gjuhen angleze, italiane dhe shqipe ne nivelet 5 
— 8 te kualifikimit sipas Kornizes Shqiptare te Kualifikimit 
(programe profesionale, bachelor, master profesional, master 
i shkencave, master ekzekutiv, programe te studimeve 
specializuese afatgjata dhe doktorature) si dhe kurse formimi 
profesional dhe programe trajnimi ne kuader te te mesuarit 
gjate gjithe jetes. Ne perputhje me vizionin dhe misionin e tij 
te kryeje kerkim shkencor baze dhe te zbatuar, studime, 
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ekspertize shkencore, projekte per zhvillim dhe veprimtari te 
tjera krijuese dhe inovative qe synojne rritjen e cilesise se 
arsimit dhe zhvillimit ne vend e me gjere. Te kryeje 
publikime (botime librash, revistash, etj.), te organizoje 
workshope, shkolle verore, konferenca, seminare, 
simpoziume, leksione te hapura, ekspozita, konkurse, etj ne 
nivel kombetar dhe nderkombetar. Te ushtroje aktivitet me 
karakter akademik, kerkimor-shkencor, aplikativ dhe 
inovativ.Te ofroje sherbim te analizave laboratorike 
mjekesore per qellimTe ofroje sherbime konsulence ne 
fushat e ekspertizes. Te krijoje struktura qe mbeshtesin 
krijimin e bizneseve te reja (start-up-et) ne fushen e 
mjekesise, teknologjise, ekonomise dhe biznesit. Gjithashtu, 
shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter plotesues dhe 
ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo aktiviteti tjeter, ne rast 
se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per 
permbushjen e objektit kryesor, si dhe cdo aktivitet tjeter qe 
konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise 
pavaresisht fushes se veprimtarise  didaktike, kerkimore por 
dhe si sherbim ndaj te treteve. 
Irma Gjana10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/11/2020                Deri: 10/11/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KlodianAllajbeu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: WESTERN BALKANS UNIVERSITY
E-Mail: xhejni.zela@qeleshi-lawfirm.com  
Telefon: 0676078373  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-619246-11-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 18/11/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A51AF40-10B2-4848-8345-21FC713AEF80
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FEFB9F7A-7FD1-4D3E-9424-3F7EB79C6156
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C81F66A-30AF-46D9-9FCB-5CB4A368B955
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05ACACDE-BF1F-488D-BD63-BEABD141E9E1

