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)
2. Data e Regjistrimit

K72627402H
27/02/2007

3. Emri i Subjektit

BOSHNJAKU. B

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/09/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/09/2006
Fier Fier FIER Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8,
Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532
40.000.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

40.000,00
“Investitor në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme
civile dhe industriale,private dhe shtetërore,social kulturore
dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve.Ndërtimi,
rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e tyre e punimeve gërmimi
në tokë, ndërtime civile dheindustriale, rikonstruksion dhe
mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj.,
rrugë, autostrata, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,
pistaaeoroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti, diga
dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa,
verpa kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimin
në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike
dhe bonifikime, ndërtimi i impjanteve për prodhimin e
energjisë elektrike, ndërtime për n/stacionet, kabinat e
transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e
energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për
prishjen e ndërtimeve, Impiante hidro-sanitare, kuzhina,
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lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impiante ngritëse dhe
transportuese (ashensorë, shkallë levizëse, transportues),
Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë
me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë
të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës
ndriçuese të trafikut,Sinjalistika rrugore jondriçuese, Barriera
dhe mbrojtje rrugore, Ndërtime parafabrikat betonarme,
struktura metalike dhe druri,Punime strukturore speciale,
Shtresa dhe mbistruktura speciale, Punime mbi shina dhe
traversa,Impiante
teknologjik,
termike
dhe
të
kondicionimit,Impiante
dhe
linja
telefonie
dhe
telekomunikacioni, Impiante të brendshme, elektrike,
telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujërave detare,
liqenore dhe lumore,Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm
dhe pastrimit të tij, Ndërtimi i impianteve të grumbullimit
dhe trajtimit të mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike,
Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë, Shpime
gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Ndërtimi i
godinaveturistike,bujqësore, landfilleve, stadiumeve, si dhe
c’do lloj ndertimi tjeter,rikonstruksion, mirëmbajtje, apo
restaurim ityre.Prodhim materiale ndërtimi dhe tregtim i
materialeve të ndërtimit. Kryerje testesh dhe provash
laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave
dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe
gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per
vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime të ndërtesave
civile
dheindustriale,restaurimi
në
monumentet
e
arkitekturës, restaurimi i monumentevetë trashëgimis
kultorure, zbatim në restaurimin e Qëndrave Historike e
kulturore,etj.Ndertime me karakter social-kulturor dhe te
kulteve tendryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim
mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime në sipërfaqe të
gjelbëra,parqe,pyje.Pastrimi
i
sipërfaqeve
urbane.
Mirembajteje, zhvillimi i dekorit në mjedisin urban.
Shërbime të pastrimit dhe rregullimit të sipërfaqeve.
Shërbime të grumbullimit, largimit dhe të transportit të
mbetjeve urbane.Projektim objekte të ndryshme, studio
projektimi. Kryerja e punimeve në shërbime funerale.Mulli
bloje,furre buke dhe tregtimi i asortiminteve të ndryshme të
bukës me shumicë dhe pakice.Restorant,bar,bufe.Importeksport,tregtim me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshëm
2

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

ushqimore,industriale,
bujqësore,elektroshtepiake,kancelari,pjesë
kompjuterike,blektorale, etj.Pikë shitje të tëgjitha llojeve të
karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe
vajrave lubrifikantë,lavazho,gomisteri,servis mjetesh.Importeksport makineri,pajisje, automjete,vajra lubrifikante,pjesë
kembimi dhe tregtimi i tyre.Import,instalim,menaxhim
impiante industriale dhe makineri pajisje.Shitblerje mjete,
automjete, makineri, kamiona, etj.Studimi dhe përgatitja e
projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të
çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e
rëna. Hartim i raporteve të vlerërisimit të ndikimit në mjedis,
kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave për
probleme mjedisore dhe vlerësim i raportëve të vlerësimit të
ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.”
Bashkim Dulla
Nga: 20/05/2011

Deri: 18/05/2021

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Nertila Nushi

13. Drejtuesi teknik (nëse ka)
13.1 Afati i emërimit

Përparim Shehaj

14. Drejtuesi teknik (nëse ka)
14.1 Afati i emërimit

Edvin Xhaferi

15. Drejtuesi teknik (nëse ka)
15.1 Afati i emërimit

Elmaz Idrizi

16. Drejtuesi teknik (nëse ka)
16.1 Afati i emërimit

Maksim Sota

17. Drejtuesi teknik (nëse ka)
17.1 Afati i emërimit

Ndriçim Hoxha

18. Drejtuesi teknik (nëse ka)
18.1 Afati i emërimit

Zaho Lami

19. Ortakët

BashkimDulla

Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019
Nga: 15/10/2019

Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
Deri: 15/10/2023
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19.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000.000,00

19.2 Numri i pjesëve

40.000,00

19.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)

20. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

21. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
22. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Durres Shijak SHIJAK "Rindertimi i kopshtit Nr. 1" me
adrese Lagjja Popullore, Bashkia Shijak. Durres Shijak
SHIJAK "Rindertimi i shkolles se mesme 16 Shtatori" me
adrese Lagjja Popullore, Bashkia Shijak. Tirane Vore
VORE "Rindertimi i kopshtit MUCAJ" me adrese Bashkia
Vore, zona kadastrale 2726, nr pasurie 69/5, Mucaj Vore.
Emri Tregtar: BOSHNJAKU B
E-Mail: boshnjaku2006@gmail.com
Telefon: 0697532999
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-025984-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 26/09
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36964, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 26.09.2006 Emri I subjektit – BOSHNJAKU.B Forma ligjore – SHPK
Data e themelimit – 05.09.2006 Kohezgjatja – mbi 10 vjet Selia – Libofshe, Fier Kapitali –
100 000 leke Objekti – Ne fushen e ndertimit. Mulli bloje dhe tregetimi i asortimenteve te
bukes. Import-eksport, tregetim me shumice e pakice i artikujve te ndryshem, makinerive
bujqesore, pjeseve te kembimit, makinerive industriale e pjeseve te nderrimit. Linje
prodhime industriale e drusore, etj. Sherbime parukerie. Pike shitje karburante e
lubrifikante, lavazho, servis, etj. Perfaqsuesi ligjor – Bashkim Dulla Ortak - Bashkim Dulla
Lista e Dokumenteve:
R 41 Nr-12-KK-izmiri-19-12-20070019.pdf

30/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-114234-01-08
Emri i subjektit ishte
("BOSHNAJKU B")

u be

("BOSHNJAKU. B")
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Telefon ishte
("")
u be
("0692079506")
Emri Tregtar ishte
("BOSHNAJKU B")
u be

("BOSHNJAKU B")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bashkim Dulla")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Bashkim Dulla")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bashkim Dulla")
"05/09/2006
eshte larguar administratori:
("Bashkim Dulla")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
02/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-557560-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr.1, date
21.05.2011, per miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te ri te shoqerise,
pershtatur me ligjin tregtar Nr.9901, date 14.04.2008.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit. Mulli bloje dhe tregetimi i asortimenteve te
bukes. Import-eksport, tregetim me shumice e pakice i artikujve te ndryshem, makinerive
bujqesore, pjeseve te kembimit, makinerive industriale e pjeseve te nderrimit. Linje
prodhime industriale e drusore, etj. Sherbime parukerie. Pike shitje karburante e
lubrifikante, lavazho, servis, etj.")
u be
("Investitor ne fushen e ndertimit te
objekteve te ndryshme civile, private dhe shtetrore, social kulturore dhe agjensi per
shitblerjen e ketyre ndertimeve, prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre,
ndertues privat ne fushen e ndertimeve civile, industriale turistike, bujqesore,
rikonstruksioni i tyre, restaurime te ndertesave civile, industriale etj.,projektim
objekte te ndryshme, studio projektimi, punime ne siperfaqe te gjelbera, parqe ,
pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e punimeve ne sherbime funerale,
mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban, mulli bloje, furre buke dhe
tregtimi i asortimenteve te ndryshme te bukes me shumice dhe pakice, restorant, bar,
bufe, import-eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem
ushqimore, industriale bujqesore, elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike,
blegtorale, te mishit dhe nenprodukteve, sallameri te tij, pike shitje te te gjitha llojeve
te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante,
lavazho, gomisteri, servis mjetesh.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Nga Data ishte
("05/09/2006")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("")
u be

("Bashkim Dulla")
u be
("20/05/2011")
("Bashkim Dulla")
("20/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-767902-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.04.05.2012 te ortakut te vetem per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Bishanake. Rruga Skenderbeu. Nr. 8;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-962943-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.9, date 25.11.2012, ku eshte vendosur
caktimi si ekspert kontabel i z. Kastriot Haxhaj per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, vendimit Nr.10, date 03.12.2012 per miratimin e raportit te ekspertit. Depozitim
i raportit te ekspertit kontabel date 01.12.2012.Depozitim i vendimit Nr.11, date
03.12.2012, ku eshte vendosur ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"40.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"40.000,00"
Objekti ishte
("Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile,
private dhe shtetrore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve,
prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre, ndertues privat ne fushen e ndertimeve
civile, industriale turistike, bujqesore, rikonstruksioni i tyre, restaurime te ndertesave
civile, industriale etj.,projektim objekte te ndryshme, studio projektimi, punime ne
siperfaqe te gjelbera, parqe , pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e punimeve ne
sherbime funerale, mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban, mulli bloje, furre
buke dhe tregtimi i asortimenteve te ndryshme te bukes me shumice dhe pakice, restorant,
bar, bufe, import-eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem ushqimore,
industriale bujqesore, elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale, te mishit
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dhe nenprodukteve, sallameri te tij, pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe
nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis
mjetesh.")
u be
("Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme
civile, private dhe shtetrore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre
ndertimeve, prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre, ndertues privat ne
fushen e ndertimeve civile, industriale turistike, bujqesore, rikonstruksioni i tyre,
restaurime te ndertesave civile, industriale etj.,projektim objekte te ndryshme, studio
projektimi, punime ne siperfaqe te gjelbera, parqe , pyje, pastrimi i siperfaqeve
urbane, kryerja e punimeve ne sherbime funerale, mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne
mjedisin urban, mulli bloje, furre buke dhe tregtimi i asortimenteve te ndryshme te
bukes me shumice dhe pakice, restorant, bar, bufe, import-eksport, tregtim me
shumice e pakice i mallrave te ndryshem ushqimore, industriale bujqesore,
elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale, pike shitje te te gjitha
llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave
lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Dulla")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("40.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Dulla")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("40.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
16/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-097812-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 10.05.2013,ku
eshte vendosur ndryshim i objektit te veprimtarise se shoqerise dhe mbyllja e nje adrese
dytesore.
Objekti ishte
("Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile,
private dhe shtetrore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve,
prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre, ndertues privat ne fushen e ndertimeve
civile, industriale turistike, bujqesore, rikonstruksioni i tyre, restaurime te ndertesave
civile, industriale etj.,projektim objekte te ndryshme, studio projektimi, punime ne
siperfaqe te gjelbera, parqe , pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e punimeve ne
sherbime funerale, mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban, mulli bloje, furre
buke dhe tregtimi i asortimenteve te ndryshme te bukes me shumice dhe pakice, restorant,
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bar, bufe, import-eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem ushqimore,
industriale bujqesore, elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale, pike
shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave
lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh.")
u be
("Investitor ne fushen
e ndertimit te objektebve te ndryshme civile,pivate dhe shteterore,social kulturore
dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve,prodhim materiale ndertimi dhe
tregtimi i tyre,ndertues private ne fushen e ndertimeve civile,industriale
turistike,bujqesore,rikonstruksioni i tyre,restaurime te ndertesave
civile,industriale,etj.projektim objekte te ndryshme,stdio projektimi.Punime ne
siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje,pastrimi i siperfaqeve urbane,kryerja e punimeve ne
sherbime funerale,mirembajteje,zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban.Mulli
bloje,furre buke dhe trgtimi i asortimineteve te ndrysheme te bukes me shumice dhe
pakice,restorant,bar,bufe,import-eksport,tregtim me hsumice e pakice i mallrave te
ndryshem ushqimore,industriale bujqesore,elektroshtepiake,kancelari,pjese
kompjuterike,blektorale.pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe
nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante,lavazho,gomisteri,servis
mjetesh.Import-eksport makineri,pajisje automjete,vajra lubrifikante,pjese kembimi
dhe tregtimi i tyre.Import,instalim,menaxhim impiante industriale dhe makineri
pajisje.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Bishanake. Rruga Skenderbeu. Nr. 8;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-526807-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-834056-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-107874-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-163448-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

18/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-498711-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit ter ortakut te vetem, date 06.01.2016 ku
eshte vendosur: Ndryshim adrese kryesore, ndryshim i objektit te veprimtarise, saktesim i
kodit ekonomik
Objekti ishte
("Investitor ne fushen e ndertimit te objektebve te ndryshme
civile,pivate dhe shteterore,social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre
ndertimeve,prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre,ndertues private ne fushen e
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ndertimeve civile,industriale turistike,bujqesore,rikonstruksioni i tyre,restaurime te
ndertesave civile,industriale,etj.projektim objekte te ndryshme,stdio projektimi.Punime ne
siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje,pastrimi i siperfaqeve urbane,kryerja e punimeve ne
sherbime funerale,mirembajteje,zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban.Mulli bloje,furre
buke dhe trgtimi i asortimineteve te ndrysheme te bukes me shumice dhe
pakice,restorant,bar,bufe,import-eksport,tregtim me hsumice e pakice i mallrave te
ndryshem ushqimore,industriale bujqesore,elektroshtepiake,kancelari,pjese
kompjuterike,blektorale.pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve
te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante,lavazho,gomisteri,servis mjetesh.Import-eksport
makineri,pajisje automjete,vajra lubrifikante,pjese kembimi dhe tregtimi i
tyre.Import,instalim,menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje.")
u be
("Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, private dhe
shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve, prodhim
materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre, ndertues private ne fushen e ndertimeve civile,
industriale turistike, bujqesore, rikonstruksioni i tyre, restaurime te ndertesave civile,
industriale, etj. Shpim pus uji. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi.
Punime ne siperfaqe te gjelbera, parqe, pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e
punimeve ne sherbime funerale, mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban.
Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit,
largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Mulli bloje, furre buke dhe tregtimi i
asortimenteve te ndryshme te bukes me shumice dhe pakice, restorant, bar, bufe,
import - eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem ushqimore,
industriale, bujqesore, elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blektorale.
Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Pike shitje te te gjitha
llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave
lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import - eksport makineri, pajisje
kembimi dhe tregtimi i tyre. Import, instalim, menaxhim impiante industriale dhe
makineri pajisje. Shitblerje mjete, automjete, makineri, kamiona, etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja
Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale
nr 8532;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
LIBOFSH;
LIBOFSHE;
RRETHLIBOFSHE;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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19/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-704901-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 18.05.2016, ku
eshte vendosur riemerimi i z.Bashkim Dulla si administrator per nje periudhe pese vjeçare
me te drejte rizgjedhjeje.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Bashkim Dulla")
Kohëzgjatja ishte
("20/05/2016")
u be
("18/05/2021")

,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
16/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-755469-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2015
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-773851-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-821762-07-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt.15.07.2016 për
emërimin e ( 8 ) tetë Drejtuesve Teknik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Edvin Xhaferi")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Ndriçim Hoxha")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Nertila Nushi")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Përparim Shehaj")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Arben Moçi")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Elmaz Idrizi")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Maksim Sota")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
eshte shtuar anetari:
("Islam Mavriqi")
Nga data "15/07/2016
Ne daten "15/07/2019
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-914018-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT
2009.

04/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-963805-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
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07/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-185332-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.02.2017 ku eshte vendosur:
Miratimi i largimit te Z. Arben Moçi dhe emerimin e Z. Zaho Lami si Drejtues Teknik i
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Zaho Lami")
Nga data "19/02/2017
Ne daten "19/02/2022
eshte larguar anetari:
("Arben Moçi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

16/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-198704-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 15.03.2017, ku eshte vendosur
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile,
private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve,
prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre, ndertues private ne fushen e ndertimeve
civile, industriale turistike, bujqesore, rikonstruksioni i tyre, restaurime te ndertesave
civile, industriale, etj. Shpim pus uji. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi.
Punime ne siperfaqe te gjelbera, parqe, pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e
punimeve ne sherbime funerale, mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban.
Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit
dhe te transportit te mbetjeve urbane. Mulli bloje, furre buke dhe tregtimi i asortimenteve
te ndryshme te bukes me shumice dhe pakice, restorant, bar, bufe, import - eksport, tregtim
me shumice e pakice i mallrave te ndryshem ushqimore, industriale, bujqesore,
elektroshtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blektorale. Punime zdrukthtari, prodhim
mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe
nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis
mjetesh. Import - eksport makineri, pajisje kembimi dhe tregtimi i tyre. Import, instalim,
menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje. Shitblerje mjete, automjete, makineri,
kamiona, etj.")
u be
("“Investitor në fushën e ndërtimit të objekteve të
ndryshme civile dhe industriale,private dhe shtetërore,social kulturore dhe agjensi
për shitblerjen e këtyre ndërtimeve.Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e tyre
e punimeve gërmimi në tokë, ndërtime civile dheindustriale, rikonstruksion dhe
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mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj., rrugë, autostrata,
mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaaeoroportuale, punime nëntoksore, ura
e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, verpa
kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimin në ujë, punime dhe mbrojtje
lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impjanteve për prodhimin e
energjisë elektrike, ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e
të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime
për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja
e tyre, Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë levizëse,
transportues), Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me
materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike
ndërtuese, Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut,Sinjalistika rrugore
jondriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndërtime parafabrikat betonarme,
struktura metalike dhe druri,Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura
speciale, Punime mbi shina dhe traversa,Impiante teknologjik, termike dhe të
kondicionimit,Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të
brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujërave detare,
liqenore dhe lumore,Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij,
Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, Punime
topogjeodezike, Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë, Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime për ujë. Ndërtimi i godinaveturistike,bujqësore,
landfilleve, stadiumeve, si dhe c’do lloj ndertimi tjeter,rikonstruksion, mirëmbajtje,
apo restaurim ityre.Prodhim materiale ndërtimi dhe tregtim i materialeve të
ndërtimit. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te
ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe
gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne
mjedis. Restaurime të ndërtesave civile dheindustriale,restaurimi në monumentet e
arkitekturës, restaurimi i monumentevetë trashëgimis kultorure, zbatim në
restaurimin e Qëndrave Historike e kulturore,etj.Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve tendryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje,
bufe, dyer, dritare, etj. Punime në sipërfaqe të gjelbëra,parqe,pyje.Pastrimi i
sipërfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit në mjedisin urban. Shërbime të
pastrimit dhe rregullimit të sipërfaqeve. Shërbime të grumbullimit, largimit dhe të
transportit të mbetjeve urbane.Projektim objekte të ndryshme, studio projektimi.
Kryerja e punimeve në shërbime funerale.Mulli bloje,furre buke dhe tregtimi i
asortiminteve të ndryshme të bukës me shumicë dhe
pakice.Restorant,bar,bufe.Import-eksport,tregtim me shumicë e pakicë i mallrave të
ndryshëm ushqimore,industriale, bujqësore,elektroshtepiake,kancelari,pjesë
kompjuterike,blektorale, etj.Pikë shitje të tëgjitha llojeve të karburanteve dhe
nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikantë,lavazho,gomisteri,servis
mjetesh.Import-eksport makineri,pajisje, automjete,vajra lubrifikante,pjesë kembimi
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dhe tregtimi i tyre.Import,instalim,menaxhim impiante industriale dhe makineri
pajisje.Shitblerje mjete, automjete, makineri, kamiona, etj.Studimi dhe përgatitja e
projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji, hartimi i
akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Hartim i raporteve të vlerërisimit të
ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave për probleme
mjedisore dhe vlerësim i raportëve të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e
një auditimi.”")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-369433-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-395711-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.07.2017, ku eshte vendosur,
emerimi i nje administratori te dyte te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rahim Dulla")
"24/07/2017
Ne daten "24/07/2022

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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05/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-578903-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 04.12.2017 per hapje adresash
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
;
Otllak;
QERSHNIK;
Bashkia Berat, Ndertim ujsjellesit fshatit Qereshnik, Njesia administrative Otllak
Berat. Fshati Qereshnik, Berat;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i shkolles 9 vjecare Marie Kaçulini, Durres. Lagjja 5, Rruga Natko Spiro,
Durres.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-765716-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 02.05.2018 per mbyllje dhe hapje
adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i shkolles 9-vjeçare Marie Kaçulini, Durres, lagjja 12, Rruga Mujo
Ulqinaku;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i shkolles 9 vjecare Marie Kaçulini, Durres. Lagjja 5, Rruga Natko Spiro,
Durres.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-851187-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Bilanci Kontabël
29/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-919917-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt. 20.08.2018, ku vendosi
: Largimin e Drejtuesit Teknik z. Islam Mavriqi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Islam Mavriqi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

11/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-967423-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.08.10.2018, per te hapur tre ( 3 )
adresa dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("boshnjaku2006@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Roskovec;
;
ROSKOVEC;
Rikualifikim urban, rruga kryesore ''Suk 2'' (vazhdim);
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Rikonstruksion i Repartit te Pediatrise ne Spitalin ''Berat'';
"
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
PEQIN;
Peqin;
;
PEQIN;
Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare ''Demir Kodelli'';
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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29/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-080284-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 23.01.2019 për ndryshimin e numrit
të telefonit.
Telefon ishte
("0692079506")
u be
("0697532999")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

14/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-194188-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
10.05.2019, ku është vendosur: Mbyllja e 5 (pesë) adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i shkolles 9-vjeçare Marie Kaçulini, Durres, lagjja 12, Rruga Mujo Ulqinaku;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Roskovec;
;
ROSKOVEC;
Rikualifikim urban, rruga kryesore ''Suk 2'' (vazhdim);
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
PEQIN;
Peqin;
;
PEQIN;
Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare ''Demir Kodelli'';
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
;
Otllak;
QERSHNIK;
Bashkia Berat, Ndertim ujsjellesit fshatit Qereshnik, Njesia administrative Otllak Berat.
Fshati Qereshnik, Berat;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Rikonstruksion i Repartit te Pediatrise ne Spitalin ''Berat'';
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

18/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-231327-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.12.06.2019, per te hapur kater( 4 )
adresa dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Lagjja 3, Bulevardi Republika, numer pasurie 2/973+1-1, zona kadastrale 8562;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Rrogozhine;
;
RROGOZHINE;
Lagjja Nr. 1, Rruga e Kavajes, Numer pasurie 1/110, zona
kadastrale 3234;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagjja
30 Vjetori, Rruga Koli Vesho, Zona kadastrale nr. 8502;
"
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Cerrik;
;
CERRIK;
Lagjja 2, Blloku 1, Zona kadastrale nr. 1389;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-233313-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.18.06.2019, për të hapur adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
QERET;
Ndertimii shkolles 9- vjecare, Qerret, Kavaje, me adrese ne Objekti nr 1, Lagjja
Qerret, ruga Herbert, fshati Qerret, Njesia Administrative Golem, Bashkia Kavaje,
zona kadastrale 3101.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-234786-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres .xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
VENDIM ASAMBLESE .pdf
Raporti Audituesit Ligjor BOSHNJAKU B.pdf
PASQYRAT FINANCIARE 2018 .pdf
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-274138-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.07.2019, ku eshte vendosur,
largimi i njerit prej administatoreve te shoqerise dhe hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Labinot mal;
Labinot
mal;
Rruga Labinot Katund- Labinot Mal, Njesia Administrative Labinot Mal,
zona kadastrale 2356.;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Rahim Dulla")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-372852-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
15.10.2019, ku është vendosur: Mbyllja e 2 (dy) adresave dytësore. Riemërimi i drejtuesve
teknik të shoqërisë Zaho Lami, Ndriçim Hoxha, Maksim Sota, Elmaz Idrizi, Edvin
Xhaferi, Përparim Shehaj dhe Nertila Nushi, për një afat 4-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagjja 30
Vjetori, Rruga Koli Vesho, Zona kadastrale nr. 8502;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Labinot mal;
Labinot
mal;
Rruga Labinot Katund- Labinot Mal, Njesia Administrative Labinot Mal, zona
kadastrale 2356.;
"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zaho Lami")
, Nga Data
ishte
("19/02/2017")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zaho Lami")
, Kohëzgjatja
ishte
("19/02/2022")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ndriçim Hoxha")
, Nga
Data ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ndriçim Hoxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Elmaz Idrizi")
, Nga Data
ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Elmaz Idrizi")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Maksim Sota")
, Nga Data
ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Maksim Sota")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Përparim Shehaj")
, Nga
Data ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Përparim Shehaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Edvin Xhaferi")
, Nga Data
ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Edvin Xhaferi")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nertila Nushi")
, Nga Data
ishte
("15/07/2016")
u be
("15/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nertila Nushi")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/07/2019")
u be
("15/10/2023")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
01/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-394932-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 28.10.2019, per mbyllje adrese
dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Cerrik;
;
Lagjja 2, Blloku 1, Zona kadastrale nr. 1389;
"

CERRIK;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-566432-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta 2019.xlsx
Shenime Shpjeguese.pdf
Raporti i ecurise se veprimtarise 2018 albert.pdf
VENDIMI ASAMBLESE.pdf
Pasqyra e Performances.xlsx
Pozicioni Financiar.xlsx

15/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-587945-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 14.09.2020 për hapjen e adresave
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
VORE;
"Rindertimi i kopshtit MUCAJ" me adrese Bashkia Vore, zona kadastrale 2726, nr
pasurie 69/5, Mucaj Vore.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
"Rindertimi i kopshtit Nr. 1" me adrese Lagjja Popullore, Bashkia Shijak.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
"Rindertimi i shkolles se mesme 16 Shtatori" me adrese Lagjja Popullore, Bashkia
Shijak.;
"
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-654633-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 03.02.2021 per mbylljen e adresave
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
QERET;
Ndertimii shkolles 9- vjecare, Qerret, Kavaje, me adrese ne Objekti nr 1, Lagjja Qerret,
ruga Herbert, fshati Qerret, Njesia Administrative Golem, Bashkia Kavaje, zona
kadastrale 3101.;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Lagjja
3, Bulevardi Republika, numer pasurie 2/973+1-1, zona kadastrale 8562;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Rrogozhine;
;
RROGOZHINE;
Lagjja Nr. 1, Rruga e Kavajes, Numer pasurie 1/110, zona kadastrale 3234;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 06/02/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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