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

J63229466K
02/10/1996

3. Emri i Subjektit

2Z KONSTRUKSION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/09/1996

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/09/1996
Fier Roskovec Strum Fshati Suke i siperm, Nr 2, Rruga
Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.
4.300.000,00

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

100,00
Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu,
sistemime, tarracime, ndertime civile, ndertim rruge
kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe kanalizime.
Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te
mallrave industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport
mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport.
Ndertimin e serave diellore me kostruksion metalik dhe me
plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve
frigoriferik.
Magazinimin
e
fruta
perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I elektrikeve,
pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve
te ndryshme. Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve.
Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te kembimit per
automjete. Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve.
Sistem kundra zjarrit, aksesore. Transport mallrash te
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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

ndryshem. Tregtimi I veglave te punes dhe I veshjeve per
pune. Prodhim e tregtim fidanesh perimore (domate, shalqi,
speca, laker etj). Import eksport fidanesh perimore dhe fara.
Importi, eksporti dhe tregtimi i materialeve, aksesoreve dhe
te gjitha pajisjeve te nevojshme, per montimin dhe ndertimin
e te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem
ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa
sistem ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj),
me sisteme te ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu
(irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas
ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e
perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve dhe frutave.
Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave (diellore,
me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa
etj), me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle,
ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me
pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione
metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj)
per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve
dhe frutave. Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe
materialeve te nevojshme per montimin dhe ndertimin e
magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Montimi
dhe ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve
frigoriferike. Importi-eksporti dhe tregtimi i makinerive
bujqesore, riparimet e tyre etj. Grumbullim, ruajtje,
transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve
inerte te parrezikshme. Tregti te kondicionereve, chillerave,
kaldajave dhe aspiratoreve. Montime, riparime, sherbime dhe
mirembajtje te sistemeve ngrohje- ftohje si dhe ashensoreve.
Zani Zoga
Nga: 23/05/2016

Deri: 23/05/2021

ZaniZoga

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 4.300.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

2

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: 2Z KONSTRUKSION
E-Mail: zani.zoga@yahoo.com
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-037855-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 24/09
/1996

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:15954, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit: 24-09-1996 Emri i Subjektit: "2 Z KONSTRUKSION" Forma ligjore:
Sh.p.k. Data e themelimit: 24-09-1996 Kohezgjatja: Mbi 10 vjet Selia: Lagja 15 Tetori,
Fier. Kapitali: 100.000 leke Objekti: Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu,
sistemime, tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim
ujesjellesa dhe kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave
industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit.
Perfaqesuesi ligjor: Z. Zani Zoga Ortaket: Z. Zani Zoga
Lista e Dokumenteve:
R 21-Nr-51-kK-26-November-20070019.pdf

2. 13/12
/2005

Numri i Vendimit:15954/1, Gjykata:Tirane
Fillimi i procedures per rritjen e Kapitalit Themeltar. Caktimin e ekspertit kontabel te
Autorizuar Z. Fatos Haxhiraj.
Lista e Dokumenteve:
R 21-Nr-51-kK-26-November-20070019.pdf

3. 21/12
/2005

Numri i Vendimit:15954/2, Gjykata:Tirane
Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Ortakeve me date 13-12-2005, per miratimn e
raportit te ekspertit kontabel Z. Fatos Haxhiraj per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Kapitali i shoqerise eshte ne vleren 4.300.000 leke qe i perket ortakut te vetem.
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Lista e Dokumenteve:
R 21-Nr-51-kK-26-November-20070019.pdf
17/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-153908-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

25/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-294275-09-09 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

23/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-555272-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.1 dt 20.05.2011 te ortakut te vetem,
per miratimin e statutit te shoqerise te pershtatur ne zbatim te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitimi i statutit te ri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zani Zoga")
Data ishte
("24/09/1996")
u be
("20/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zani Zoga")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("20/05/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-563356-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
21/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-819380-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166995-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

05/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-623046-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 31.03.2016 ku
eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Roskovec;
;
Strum;
Fshati
Suke i siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
L. 15 TETORI;
"
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-711149-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.05.2016 ku eshte vendosur:Te
riemeroje administratorin e shoqerise Z.Zani Zoga, per nje periudhe 5 vjecare. Te
ndryshoje objektin e aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit.")
u be
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime, tarracime,
ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave
industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit.
Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe importeksport.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zani Zoga")
, Nga
Data ishte
("20/05/2011")
u be
("23/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zani Zoga")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/05/2016")
u be
("23/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-755651-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-778755-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

19/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-075168-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.12.2016, ku eshte vendosur:
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport.")
u be
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime, tarracime,
ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave
industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit.
Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport.
Ndertimin e serave diellore me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e
magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-380748-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
20/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-707946-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 19.03.2017 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore
me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.")
u be
("Zbatim
punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile,
ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Tregtimi me
shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore me
kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe
shumice I elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve
te ndryshme. Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe
shumice I pjeseve te kembimit per automjete.Tregtimi me pakice dhe shumice I
pesticideve. Sistem kundra zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem.
Tregtimi I veglave te punes dhe I veshjeve per pune.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-842548-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2017.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
16/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-258941-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2Z Konstruksion.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 2Z
Konstruksion.xlsx
Shenimet Shpjeguese.pdf
Vendimi Ortakut.pdf

12/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-258943-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet Shpjeguese 2Z.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (4).xlsx
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
Vendimi i Ortakut 2Z.pdf

25/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-413861-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt. 21.11.2019, ku vendosi
: Ndryshimin e objektit te veprimtarise.
E-Mail ishte
("")
u be
("zani.zoga@yahoo.com")
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
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ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore
me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I
elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve te ndryshme.
Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te
kembimit per automjete.Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve. Sistem kundra
zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem. Tregtimi I veglave te punes dhe I
veshjeve per pune.")
u be
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime
dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V,
ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe importeksport te mallrave industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra
brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi me shumice dhe
pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore me kostruksion metalik dhe
me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferik.
Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I elektrikeve,
pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve te ndryshme. Tregtimi
me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te
kembimit per automjete. Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve. Sistem
kundra zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem. Tregtimi I veglave te
punes dhe I veshjeve per pune. Prodhim e tregtim fidanesh perimore (domate, shalqi,
speca, laker etj). Import eksport fidanesh perimore dhe fara. Importi, eksporti dhe
tregtimi i materialeve, aksesoreve dhe te gjitha pajisjeve te nevojshme, per montimin
dhe ndertimin e te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje
(kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle,
ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu
(irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete
hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve dhe frutave.
Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje
(kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle,
ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu
(irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete
hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve dhe frutave.
Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te nevojshme per montimin dhe
ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Montimi dhe
ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-eksporti dhe
tregtimi i makinerive bujqesore, riparimet e tyre etj.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-440294-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 3 datë
26.12.2019 për ndryshimin e objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore
me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I
elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve te ndryshme.
Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te
kembimit per automjete. Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve. Sistem kundra
zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem. Tregtimi I veglave te punes dhe I
veshjeve per pune. Prodhim e tregtim fidanesh perimore (domate, shalqi, speca, laker etj).
Import eksport fidanesh perimore dhe fara. Importi, eksporti dhe tregtimi i materialeve,
aksesoreve dhe te gjitha pajisjeve te nevojshme, per montimin dhe ndertimin e te gjitha
llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj),
me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te
ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike,
plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe
fidaneve te perimeve dhe frutave. Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave
(diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem
ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me
pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose xham,
me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve
dhe frutave. Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te nevojshme per
montimin dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Montimi dhe
ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-eksporti dhe
tregtimi i makinerive bujqesore, riparimet e tyre etj.")
u be
("Zbatim punime
ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile, ndertim
rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Tregtimi me shumice e
pakice dhe import-eksport te mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore me
kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe
shumice I elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve
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te ndryshme. Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe
shumice I pjeseve te kembimit per automjete. Tregtimi me pakice dhe shumice I
pesticideve. Sistem kundra zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem.
Tregtimi I veglave te punes dhe I veshjeve per pune. Prodhim e tregtim fidanesh
perimore (domate, shalqi, speca, laker etj). Import eksport fidanesh perimore dhe
fara. Importi, eksporti dhe tregtimi i materialeve, aksesoreve dhe te gjitha pajisjeve
te nevojshme, per montimin dhe ndertimin e te gjitha llojeve te serave (diellore, me
ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem ftohje
(uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me
pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose
xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve
te perimeve dhe frutave. Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave (diellore,
me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem ftohje
(uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me
pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose
xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve
te perimeve dhe frutave. Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te
nevojshme per montimin dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve
frigoriferike. Montimi dhe ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve
frigoriferike. Importi-eksporti dhe tregtimi i makinerive bujqesore, riparimet e tyre
etj. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve
inerte te parrezikshme")
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
10/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-448069-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.09.01.2020, ku vendosi :
Ndryshimin e objektit të veprimtarise.
Objekti ishte
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime,
tarracime, ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave industriale,
ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport. Ndertimin e serave diellore
me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe
hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I
elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare, elektronike. Disifektimi I ambjenteve te ndryshme.
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Tregtimi me pakice dhe shumice I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te
kembimit per automjete. Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve. Sistem kundra
zjarrit, aksesore. Transport mallrash te ndryshem. Tregtimi I veglave te punes dhe I
veshjeve per pune. Prodhim e tregtim fidanesh perimore (domate, shalqi, speca, laker etj).
Import eksport fidanesh perimore dhe fara. Importi, eksporti dhe tregtimi i materialeve,
aksesoreve dhe te gjitha pajisjeve te nevojshme, per montimin dhe ndertimin e te gjitha
llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj),
me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te
ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike,
plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe
fidaneve te perimeve dhe frutave. Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave
(diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita, pompa etj), me ose pa sistem
ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me
pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose xham,
me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve
dhe frutave. Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te nevojshme per
montimin dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Montimi dhe
ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-eksporti dhe
tregtimi i makinerive bujqesore, riparimet e tyre etj. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe
trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme")
u be
("Zbatim punime ndertimi ne kategorite: Punime dheu, sistemime, tarracime,
ndertime civile, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim ujesjellesa dhe
kanalizime. Tregtimi me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave
industriale, ushqimore, elektro-shtepiake,transport mallra brenda e jashte vendit.
Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi me shumice dhe pakice dhe import- eksport.
Ndertimin e serave diellore me kostruksion metalik dhe me plasmas dhe ndertimin e
magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferik. Magazinimin e fruta
perimeve.Tregtimi me pakice dhe shumice I elektrikeve, pajisjeve hidrosanitare,
elektronike. Disifektimi I ambjenteve te ndryshme. Tregtimi me pakice dhe shumice
I tekstileve. Tregtimi me pakice dhe shumice I pjeseve te kembimit per automjete.
Tregtimi me pakice dhe shumice I pesticideve. Sistem kundra zjarrit, aksesore.
Transport mallrash te ndryshem. Tregtimi I veglave te punes dhe I veshjeve per
pune. Prodhim e tregtim fidanesh perimore (domate, shalqi, speca, laker etj). Import
eksport fidanesh perimore dhe fara. Importi, eksporti dhe tregtimi i materialeve,
aksesoreve dhe te gjitha pajisjeve te nevojshme, per montimin dhe ndertimin e te
gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo, depozita,
pompa etj), me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator nxjerres etj),
me sisteme te ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu (irrigation boom etj), me
konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per
prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve dhe frutave. Ndertimi dhe
montimi i te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje (kaldaja, tubo,
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depozita, pompa etj), me ose pa sistem ftohje (uje ne forme mjegulle, ventilator
nxjerres etj), me sisteme te ndryshme vaditje, me pika, ne forme shiu (irrigation
boom etj), me konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi
etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te perimeve dhe frutave.
Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te nevojshme per montimin dhe
ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Montimi dhe
ndertimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-eksporti dhe
tregtimi i makinerive bujqesore, riparimet e tyre etj. Grumbullim, ruajtje,
transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.
Tregti te kondicionereve, chillerave, kaldajave dhe aspiratoreve. Montime, riparime,
sherbime dhe mirembajtje te sistemeve ngrohje- ftohje si dhe ashensoreve.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 03/03/2021

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