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

J76705047U
17/03/1999

3. Emri i Subjektit

NIKA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

04/02/1998

6. Kohëzgjatja

Nga: 04/02/1998
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Vasil Shanto,
Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona
kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”
55.000.000,00

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

1.000,00
Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem,
shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve
dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve
, rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga
semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim,
perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve ushqimore.
Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka
familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri.
Tregtim me shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar
dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim
,pastrim dhe transport mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim
mjedisi
dhe
I
zonave
te
ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne
mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

bimeve medicinale.Montim dhe c'montim skeleri.
Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula, shpende.Import dhe
tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe
bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e ndertimitNe
fushen
e
ndertimit,
zbatimit,
projektimit
dhe
rikonstruksioneve. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika
rrugore. Ndertime hidrocentralesh per prodhimin dhe
shprendarjen e energjise.. Ndertime te N/stacioneve,
kabinave te transformatoreve , linja TM, TU dhe
TL.Ndertime ujesjellesi, vepra kullimi dhe vaditje.Ne fushen
e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim , te atyre
social-kulturore , hapje rrugesh , asfaltime , ngritje fabrikash,
lokalesh,. Ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime
Hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve Speciale, punime
karpentieri etj .Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash
civile dhe industriale veshje fasadash.Sherbim mirembajtje
dimerore rrugesh.
Shpresa Nika
Nga: 06/02/2017

Deri: 06/02/2022

ShpresaNika

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 55.000.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1.000,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Shkoder Shkoder SHKODER Kamion me targe AA 328 HZ
Shkoder Shkoder SHKODER Kamioncine me targa AA 731
FO Shkoder Shkoder SHKODER Kamion me targe AA 103
LX Shkoder Puke PUKE Rehabilitim i ish-fjetines ne
N.SH.N-se Lezhe Lezhe LEZHE Ndertim i ambjenteve per
instalimin e pajisveve per sistemet e maternitetit dhe spitalit,
Lagjja Varosh Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Zona
Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.31, prane
Drejtorise se Sherbimeve te transportit Rrugor, godine 22

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

kateshe,zona kadastrale nr.8592, nr.pasurie 10/111 Shkoder
Shkoder SHKODER Kamion, me targe SH 6271 E Vlore
Orikum RADHIME Sherbim gatimi dhe shperndarje per
Repartin Special per Kufirin dhe Emigracionin Delta
Rradhime-Vlore Shkoder Shkoder SHKODER AA 734 AV,
Kamioncine, me ngjyre e bardhe Gjirokaster Gjirokaster
GJIROKASTER Rikonstruksion i ish-konviktit te shkolles
artistike (kati I pare) dhe pershtatja per Qendren e zhvillimit
te femijeve
Emri Tregtar: NIKA
E-Mail: nikashpk@yahoo.com nikashpk@yahoo.com
Telefon: 0692097453
Të Tjera: Depozitimi i vendimit nr 1 dt 28-06-2009 per shtim
kapitali, emerohet eksperte Eftali Qirjaqi me nr liçense 11 dt
10-02-2000 Me nr CN-423260-07-10 me vendim nr 1 dt 2606-2010 emerohet eksperte kontabel Zj.Eftali Qirjaqi me nr
liçense 11 dt 10-02-2000.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-040374-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 05/02
/1998

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:18674, Gjykata:Tirane
Kohezgjtja: Mbi 10 vjet Selia: Lagja " Skenderbeg" Shkoder Kapitali: 100.000 leke
Objekti: Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli. Prodhim
tregtim, transport te lendes drusore, zbatim te punimeve ne fushen e ndertimit. Karburante
e vajra lubrifikante. Eksport import. Perfaqesues ligjor: Agim Thaçina
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-75-NM-28-November-20070003.pdf

2. 27/02
/2001

Numri i Vendimit:18674/1, Gjykata:Tirane
Ndryshim i ortakut dhe administratorit z. Agim Thaçina dhe vendosja si ortak dhe
adminitratore e shoqerise znj. Shpresa Nika, dhe pakesimin e objektit te veprimtarise per
tregtim te karburanteve dhe vajrave lubrifikante.
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Lista e Dokumenteve:
R23-NR-75-NM-28-November-20070003.pdf
3. 27/02
/2003

Numri i Vendimit:18674/1, Gjykata:Tirane
Shtim objekti ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne
fushen e mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga
semundjet demtuesit dhe zjarret.
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-75-NM-28-November-20070003.pdf

4. 03/06
/2003

Numri i Vendimit:18674/3, Gjykata:Tirane
Shtim objekti ne keto fusha: miratimin e studimeve dhe projektimeve te punimeve pyjore,
ne fushen e zbatimit te punimeve.
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-75-NM-28-November-20070003.pdf

19/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-174535-09-08
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0692119540")
Objekti ishte
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret.")
u be
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te
ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e
punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e
projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering,
prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te artikujve ushqimor. Organizim
banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("SHPRESA NIKA")
Nga Data ishte
("27/02/2001")
u be
("17/09/2008")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("SHPRESA NIKA")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("17/09/2013")
Lista e Dokumenteve:
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,
,

09/10/2008

Numri i ceshtjes: CN-178476-10-08
Objekti ishte
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te
artikujve ushqimor. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
etj")
u be
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem,
shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve
ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim.
Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim,
perpunim, tregetim dhe shperndarje te artikujve ushqimor. Organizim banketesh,
koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit, etj.")
Lista e Dokumenteve:

02/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-224065-03-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
GURI I ZI;
GURI I
ZI;
Gur I Zi, Qender, Perballe Zyrave te Komunes, Prane Shkolles se Mesme;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
"HOT I RI";
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

29/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-276441-07-09
Koment ishte
("")
u be
("Depozitimi i vendimit nr 1 dt 28-06-2009
per shtim kapitali, emerohet eksperte Eftali Qirjaqi me nr liçense 11 dt 10-02-2000")
Lista e Dokumenteve:

30/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-277076-07-09
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"

u be
u be

"17.015.000,00"
"170.150,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Shpresa Nika")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("17.015.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/10/2009

Numri i ceshtjes: CN-300080-10-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
L.VASIL SHANTO (NDERTIM PALL);
"

;

SHKODER;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-308282-11-09
Objekti ishte
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te
artikujve ushqimor. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit, etj.")
u be
("Ne fushen e blejes e shitjes se
artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe
zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim
e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering,
prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te artikujve ushqimor. Organizim
banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit.
Punime mermeri.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Skenderbeg, Ish Qendra Shendetësore, Zona Industriale;
"
Lista e Dokumenteve:
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07/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-329372-01-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Vasil Shanto, Rruga Marin Barleti, Tek Shtepia e Oficerave,
kati II.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja 3 Heronjt, Rruga Skenderbeg, Prane Restorant Kolpingu;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
GURI I ZI;
GURI I ZI;
Gur I Zi, Qender, Perballe Zyrave te Komunes, Prane Shkolles se Mesme;
"
Lista e Dokumenteve:

29/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-413733-06-10
Objekti ishte
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te
artikujve ushqimor. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri.")
u be
("Ne fushen e blejes e
shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e
permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve ,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe
zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te artikujve
ushqimor. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe
ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.")
Lista e Dokumenteve:

21/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-423260-07-10
Vlera e Kapitalit ishte
"17.015.000,00"
u be
"29.015.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"170.150,00"
u be
"29.015,00"
Koment ishte
("Depozitimi i vendimit nr 1 dt 28-06-2009 per shtim kapitali,
emerohet eksperte Eftali Qirjaqi me nr liçense 11 dt 10-02-2000")
u be
("Depozitimi i vendimit nr 1 dt 28-06-2009 per shtim kapitali, emerohet eksperte
Eftali Qirjaqi me nr liçense 11 dt 10-02-2000 Me nr CN-423260-07-10 me vendim nr 1
dt 26-06-2010 emerohet eksperte kontabel Zj.Eftali Qirjaqi me nr liçense 11 dt 10-027

2000.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
VELIPOJE;
Velipoje, Afer Rozafa Resort, Vilu;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Shpresa Nika")
, Vlera e Kontributit
ishte
("17.015.000,00")
u be
("29.015.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Shpresa Nika")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("1.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/08/2010

Numri i ceshtjes: CN-430201-08-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
Velipoje, Afer Rozafa Resort, Vilu;
"

VELIPOJE;

Lista e Dokumenteve:
30/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-447596-09-10
Telefon ishte
("")
u be
Telefon 1 ishte
("0692119540")

("0692097453")
u be
("")

Lista e Dokumenteve:
05/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-698427-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 06.02.2012 ne te
cilin u vendos miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise si dhe riemerimi i administratorit
te shoqerise per nje afat 5 vjecar.
Objekti ishte
("Ne fushen e blejes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
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demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregetim dhe shperndarje te
artikujve ushqimor. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.")
u be
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga
semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe
shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private,
dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me
shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Shpresa Nika")
Ne daten "06/02/2017
eshte larguar administratori:
("SHPRESA NIKA")

Nga data "06/02/2012

Lista e Dokumenteve:
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-783907-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 21.05.2012,per hapje te adresave
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
AA R 245, Gjysem Rimorkio, KOEGEL, ngjyre blu;
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
SH 3800 E, Terheqes, SCANIA, ngjyre e bardhe;
"

"

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-836005-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
28.06.2012, per emerimin e Eftali Qiriaqi ne funksionin e ekspertit kontabel per
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zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 30.06.2012,
per miratimin e raportit te ekspertit kontabel, per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i
raportit te ekspertit kontabel, per zmadhimin e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"29.015.000,00"
u be
"55.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"29.015,00"
u be
"55.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Shpresa Nika")
, Vlera e Kontributit
ishte
("29.015.000,00")
u be
("55.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-855541-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 08.008.2012,
per ndryshimn e objektit te veprimtarise, si dhe per hapjen e nje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.")
u be
("Ne
fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te
pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit
dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka
familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj
kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I
zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
GURI I ZI;
Juban, prane shkolles 9-vjeçre;
"

JUBAN;
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
02/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-896525-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakes se vetme date 01.10.2012 per
shtimin e objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis ")
u be
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te
ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e
punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e
projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering,
prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim
banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit.
Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe
nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane
dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe
punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-295643-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 05.12.2013, të asamblesë së
përgjithshme të shoqërisë, ku është vendosur, ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të
aktivitetit dhe mbyllja e hapja e adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Rruga Bulevardi Skenderbeg, perballe me ish-degen;

"
11

eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Rruga Pogej, perballe kopshtit Ton Alimhilli;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja 3 Heronjt, Rruga Skenderbeg, Prane Restorant Kolpingu;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
GURI I ZI;
JUBAN;
Juban, prane shkolles 9-vjeçre;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Skenderbeg, Ish Qendra Shendetësore, Zona Industriale;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Vasil Shanto, Rruga Marin Barleti, Tek Shtepia e Oficerave, kati II.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-431289-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 07.04.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. ")
u be
("Ne fushen e blerjes e
shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e
permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve , rrugeve
pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret.
Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve
ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe
ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe
pastrim mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve
urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh
pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe
perpunim i bimeve medicinale. ")
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-454463-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
30.04.2014, ku është vendosur: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr 31, prane
Drejtorise se Sherbimeve te transportit Rrugor, godine 2 kateshezona kadastrale nr
8592, nr pasurie 10/111;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-585025-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT PER VITIN 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-799457-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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Raport Auditimi
01/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-973378-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-136847-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-180446-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

04/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-392954-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 02.11.2015 ku
eshte vendosur: Ndryshim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
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demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale.
")
u be
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga
semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe
shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private,
dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me
shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I
zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim
dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale.Montim dhe c'montim
skeleri. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
25/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-612090-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.03.2016 ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit, mbyllja e tre
adresave dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i
I-re, Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
SH 3800 E, Terheqes, SCANIA, ngjyre e bardhe;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Rruga Bulevardi Skenderbeg, perballe me ish-degen;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
AA R 245, Gjysem Rimorkio, KOEGEL, ngjyre blu;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
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Rruga Pogej, perballe kopshtit Ton Alimhilli;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-644952-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 12.04.2016, ku është vendosur :
Shtimi i objektit.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve
medicinale.Montim dhe c'montim skeleri. ")
u be
("Ne fushen e blerjes e
shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e
permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve , rrugeve
pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret.
Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve
ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe
ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe
pastrim mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve
urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh
pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe
perpunim i bimeve medicinale.Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i
zogjve,brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale
agroperpunuese dhe bujqesore. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-818007-07-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 14.07.2016 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
SHKODER;
Kamion, me targe SH 6271 E;
"

;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-831975-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-857976-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

09/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-923828-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim Bilanci Viti 2009.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
21/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-937246-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 19.09.2016 ku
eshte vendosur : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Berdice;
BERDICE
E MADHE;
Berdice e Madhe, Ndertim kompleksi blegtoral stalle Zogjsh, truall
me nr. pasurie 506/17, zona kadastrale 1157;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-975014-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2008
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

13/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-066209-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 09.12.2016 ku
eshte vendosur : Hapja e nje adrese dytesore dhe mbyllja e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Kamioncine me targa AA 731 FO;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr 31, prane Drejtorise se Sherbimeve
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te transportit Rrugor, godine 2 kateshezona kadastrale nr 8592, nr pasurie 10/111;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Berdice;
BERDICE E
MADHE;
Berdice e Madhe, Ndertim kompleksi blegtoral stalle Zogjsh, truall me nr.
pasurie 506/17, zona kadastrale 1157;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-072057-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr. 798 Dosje , Nr. 1735 Prot. , datë
05.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.10821 Prot., date 09.12.2016 , "Për Venien e
Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako , ku është
urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e pales
debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt J76705047U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-079715-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr. 798 Dosje , Nr. 1796 Prot. , datë
16.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.11264 Prot., date 19.12.2016 , lëshuar nga
Përmbarues Gjyqesor Altin Vako , ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro
konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt
J76705047U, vendosur me Urdhërin Nr. 798 Dosje , Nr. 1735 Prot. , datë 05.12.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-117695-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i I kerkeses, date 19.01.2019 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
SHKODER;
Kamion me targe AA 103 LX;
"

;
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-135518-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 30.01.2017 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
SHKODER;
Kamion me targe AA 328 HZ;
"

;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-146468-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë datë
06.02.2017, ku është vendosur: Riemërimi i Administratorit të Shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Shpresa Nika")
Nga Data ishte
("06/02/2012")
u be
("06/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Shpresa Nika")
Kohëzgjatja ishte
("06/02/2017")
u be
("06/02/2022")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-169276-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 21.02.2017, ku eshte vendosur:
Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.13, prane
20

Drejtorise se Sherbimeve te Transportit Rrugor, godine 2-kateshe,z.k.nr.8592,
nr.pas.10/111;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
31/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-308513-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakes se vetme date 26.05.2017 per
mbyllje te nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.13, prane Drejtorise se Sherbimeve
te Transportit Rrugor, godine 2-kateshe,z.k.nr.8592, nr.pas.10/111;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409531-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

09/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-661117-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit dt. 06.02.2018, per te
hapur adrese dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
SHKODER;
AA 734 AV, Kamioncine, me ngjyre e bardhe;

;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
06/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-692870-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.03.2018 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.31, prane
Drejtorise se Sherbimeve te transportit Rrugor, godine 2-kateshe,zona kadastrale
nr.8592, nr.pasurie 10/111;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

09/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-697732-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit dt.08.03.2018, per te hapur dy ( 2 )
adresa dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Maliq;
;
MALIQ;
Maliq, Rikonstruksion godina e Bashkise Maliq;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
MALESI E MADHE;
Koplik;
;
KOPLIK;
Koplik, Qender, Rikonstruksion shkolla Sherif Hoxha;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-890038-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-987199-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 25.10.2018, per hapjen e nje adrese
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("nikashpk@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Banese 2 kate, Rruga At Shtjefen Gjecovi, nr 40, Shkoder;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
06/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-017141-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 22.11.2018 ku
është kërkuar: Mbyllja e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
Banese 2 kate, Rruga At Shtjefen Gjecovi, nr 40, Shkoder;
"

;

SHKODER;
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-162586-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
12.04.2019, ku është kërkuar: Mbyllja e 2(dy) adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
MALESI E MADHE;
Koplik;
;
KOPLIK;
Koplik, Qender, Rikonstruksion shkolla Sherif Hoxha;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Maliq;
;
MALIQ;
Rikonstruksion godina e Bashkise Maliq;
"

Maliq,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
26/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-177892-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 25.04.2019 për hapjen e adresës
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Komando Mbeshtetese, prane Repartit ushtarak Nr.4001 Vaqar, Tirane;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

16/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-197414-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
15.05.2019, ku është kërkuar: Mbyllja e 1(një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Komando Mbeshtetese, prane Repartit ushtarak Nr.4001 Vaqar, Tirane;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-294077-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 2018
NIKA Shpk.xlsx
VENDIM ORTAKU NIKA 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar NIKA Shpk 2018.xlsx
Shenime Shpjeguese 2018 NIKA Shpk.pdf

28/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-317035-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 27.08.2019 për hapje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, Nuci Naci, 3 kate shtese per palester, me adrese
Bulevardi Fan Noli;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-412636-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 20.11.2019 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;

KORCE;
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Riparim merementim Stacioni i Pyjeve Vithkuq, me adrese Korçe;
"
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Per
projekte, permiresim e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara, me
adrese ne Korçe;
"
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok, me adrese Korçe;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
20/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-453642-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 17.01.2020 ku
eshte vendosur: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve
medicinale.Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula,
shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe bujqesore. ")
u be
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli,
ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga
semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe
shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private,
dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me
shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I
zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim
dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale.Montim dhe c'montim
skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve
industriale agroperpunuese dhe bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e
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ndertimit. ")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
03/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-459368-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 23.01.2020, per mbylljen e disa
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Per
projekte, permiresim e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara, me adrese ne
Korçe;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Riparim
merementim Stacioni i Pyjeve Vithkuq, me adrese Korçe;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, Nuci Naci, 3 kate shtese per palester, me adrese
Bulevardi Fan Noli;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok, me adrese Korçe;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-496683-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 30.04.2020 për ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim dhe pastrim
mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe
industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime
biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve
medicinale.Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula,
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shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe
bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e ndertimit. ")
u be
("Ne
fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te
pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit
dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka
familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj
kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.Grumbullim ,pastrim dhe transport mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I
zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim
dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale.Montim dhe c'montim
skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve
industriale agroperpunuese dhe bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e
ndertimit. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-557652-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2019
Lista e Dokumenteve:
Raporti i ecurise se veprimtarise 2019 Nika Shpk.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 2019
NIKA Shpk.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta 2019 Nika Shpk.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar NIKA Shpk 2019.xlsx
Shenime Shpjeguese NIKA shpk 2019.pdf
vendim asambleje viti 2019-2020 Nika SHpk.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte 2019 Nika Shpk.xlsx

30/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-596748-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.09.2020 per hapjen e adreses
dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rruga Feta Selca, Lagjja nr.5, Bashkia Korçe,(Rehabilitim / Perforcime Banesash
Ekzistuese);
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-615714-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.11.2020, ku eshte vendosur,
ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim
pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet
demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare,
dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie.
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim ,pastrim dhe
transport mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane
dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe
punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve
medicinale.Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula,
shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe
bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e ndertimit. ")
u be
("Ne
fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te
pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit
dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te
artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka
familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj
kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe
udhetaresh.Grumbullim ,pastrim dhe transport mbetjesh urbane dhe industriale,
trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I
zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim
dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale.Montim dhe c'montim
skeleri. Mbareshtim i zogjve,brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve
industriale agroperpunuese dhe bujqesore.Transport mbetjesh inerte nga fusha e
ndertimitNe fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve.
Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. Ndertime hidrocentralesh per
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prodhimin dhe shprendarjen e energjise.. Ndertime te N/stacioneve, kabinave te
transformatoreve , linja TM, TU dhe TL.Ndertime ujesjellesi, vepra kullimi dhe
vaditje.Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim , te atyre socialkulturore , hapje rrugesh , asfaltime , ngritje fabrikash, lokalesh,. Ndertime rrugore
dhe aeroporte, ndertime Hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve Speciale, punime
karpentieri etj .Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale
veshje fasadash.Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
24/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-623470-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.11.2020 ku
eshte vendosur: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rruga
Feta Selca, Lagjja nr.5, Bashkia Korçe,(Rehabilitim / Perforcime Banesash Ekzistuese);
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-648484-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 21.01.2021 ku
eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore. Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr. 137
Rep. Nr.58 Kol. date 18.01.2021, ndermjet Shpresa Nika, Pjeter Nika (barredhenes) dhe
Raiffeisen Bank (barremarres), NIKA (kredimarres) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i
nje barre siguruese mbi 100% te kuotave te kapitalit , si garanci per shlyerjen e te gjitha
detyrimeve ndaj barremarresit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Orikum;
;
RADHIME;
Sherbim gatimi dhe shperndarje per Repartin Special per Kufirin dhe Emigracionin
Delta Rradhime-Vlore;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-651465-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.01.2021 per hapjen e adresave
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
Gjirokaster;
;
GJIROKASTER;
Rikonstruksion i ish-konviktit te shkolles artistike (kati I pare)
dhe pershtatja per Qendren e zhvillimit te femijeve;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
Puke;
;
PUKE;
Rehabilitim i ish-fjetines ne N.SH.N-se;
"
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
Lezhe;
;
LEZHE;
Ndertim i ambjenteve per instalimin e pajisveve per sistemet e maternitetit dhe
spitalit, Lagjja Varosh;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 15/02/2021

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