EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J62006501S
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
15/04/1987
3. Emri i Subjektit

"NIMEKS"

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

16/10/2001

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/10/2001

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Abdyl
Frasheri, objekt me nr pasurie 2/355+1-N11 dhe zone
kadastrale nr 8270

8. Kapitali

109.658.748,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

109658748.0000

10. Numri i aksioneve:

109.658,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,01
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:
13. Sistemi i administrimit

Trajtim, menaxhim dhe tregtim te produkteve ushqimore.
me një nivel

me dy nivele
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14. Administratori/ët

Teodor Vide

Nga : 30/03/2006
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Likuidator/ët
Ardiola Huta
16.1 Afati i emërimit
17.
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).
18. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit
19. Anëtar i Pavarur
19.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2 Kushtet e pjesëmarrjes
20. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
21. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit
22. Anëtar i Pavarur
22.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2 Kushtet e pjesëmarrjes
23. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
24. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit
25. Anëtar i Pavarur
25.1 Përfaqesues i Punëmarrësve

Deri :

Nga : 27/12/2016

Deri :

Ardiola Huta
Albana Osmanaj
Anetar
Nga : 14/02/2018

Deri : 14/02/2021

Jo
Jo

Besnik Ylli
Anetar
Nga : 24/04/2009

Deri :

Po
Jo

Zarina Taja
Anetar
Nga : 30/11/2010

Deri : 30/11/2013

Po
2

25.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Jo

26. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
Violeta Haloçi
27. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
27.1 Afati i emërimit
Nga : 16/10/2001
Deri :
28. Aksionarët
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 109658.0000
:

100,00

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: "NIMEKS"
Telefon: 0672024453

31. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-036882-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 12/11
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:26870, Gjykata:Tirane
Te dhenat e regjistrimit: Emri i subjektit:NIMEKS; Forma ligjore:SHA; Data e
regjistrimit:21.12.2001; Data e themelimit:16.10.2001; Kohezgjatja:Pa afat;
Kapitali:109.658.748 leke; Selia:Durres; Objekti:Trajtim, menaxhim dhe tregtim te
produkteve ushqimore; Keshilli Mbikqyres:Alma Hazizi,Dolorez Budo,Ermal Hoxha;
Ortake:Ministria Ekonomise Publike dhe Privatizimit; Perfaqesues ligjor:Sokol Skendaj;
Lista e Dokumenteve:
R 32 Nr-2-EK-izmiri-10-12-20070017.pdf

2. 12/11
/2001

Numri i Vendimit:26870/0, Gjykata:Tirane
Miratimin si ekspert kontabel te zj.Violeta Haloci per vleresimin e kapitalit per
transformimin e ndermarrjes shteterore Trajtim Gruri ne sha.
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Lista e Dokumenteve:
R 32 Nr-2-EK-izmiri-10-12-20070017.pdf
3. 18/10
/2004

Numri i Vendimit:26870/1, Gjykata:Tirane
Ne baze te urdherit Nr.213 date 13.12.2002 Ministria e Ekonomise z.Arben Malaj ka
vendosur:Te liroje nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres znj.Dolorez Budo dhe
emeron ne vend te saj znj.Dylbere Saraci . Ne baze te urdherit Nr.254 date 22.07.2004 te
Ministrit te Ministrise se Ekonomise z.Anastas Angjeli miratohen ndryshimet e bera duke
liruar nga detyra e anatarit te Keshillit Mbikqyres zoterinjte Ermal Hoxha, Alma Hazizi
dhe Dylbere Saraci. Ne vend te tyre emerohen: Znj.Drita Avdyli me detyre ekonomiste
Znj.Gordana Sudar me detyre juriste dhe Znj.Fitore Korbi me detyre inxhinjere mekanike.
Lista e Dokumenteve:
R 32 Nr-2-EK-izmiri-10-12-20070017.pdf

4. 11/09
/2006

Numri i Vendimit:26870/2, Gjykata:Tirane
Me urdhrin Nr.284 date 20.04.2006 Ministri i Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes z.Genc
Ruli ka vendosur: Lirimin nga detyra te antarit te keshillit mbikqyres te Nimeks sha Durres
znj.Fitore Korbi.Emerimin antar ne keshillin mbikqyres te "Nimeks" sha Durres te Vaso
Pano, perfaqesues i Mete. Me urdhrin Nr.562 date 02.08.2006 ka vendosur: Lirimin nga
detyra te anetarit te Keshillit Mbikqyres te "Nimeks" sha Durres te znj. Drita Avduli dhe
emerimin ne vend te saj te zj. Adela Baboci ekonomiste agrare, perfaqesuese e MBUMK.
Lista e Dokumenteve:
R 32 Nr-2-EK-izmiri-10-12-20070017.pdf

27/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166904-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

14/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-451399-10-10
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Telefon ishte

("")

u be

("0672024453")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Vojsava Bozgo")
Nga data "19/05/2009"
eshte shtuar anetari:
("Vjollca Berberi")
Nga data "24/04/2009"
eshte shtuar anetari:
("Besnik Ylli")
Nga data "24/04/2009"
eshte larguar anetari:
("Vaso Pano")
eshte larguar anetari:
("Gordana Sudar")
eshte larguar anetari:
("Adela Baboci")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
20/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-454837-10-10
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Bajram Likmeta")
"08/02/2010"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
21/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-603061-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit nr 834,date 30.11.2010 ku eshte
vendosur:Lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj.Vojsava Bozgo dhe
emerimin si anetare te Keshillit Mbikqyres Znj.Zarina Taja.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Zarina Taja")
Nga data "30/11/2010"
Ne daten "30/11/2013"
eshte larguar anetari:
("Vojsava Bozgo")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte larguar likuiduesi:
("Bajram Likmeta")
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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
24/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-611301-10-11
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Bajram Likmeta")
"08/02/2010"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
Dokumenti i autorizimit
15/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-036225-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem, date 04.03.2013,
per lirimin e z. Bajram Likmeta nga detyra e likuidatorit dhe zevendesimin e tij me zj.
Miranda Koka.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-080094-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.288, date: 17.04.2013, ne te cilin eshte
vendosur: Lirimi nga detyra e Likuidatorit te shoqerise “ NIMEKS” sha, i Znj.Miranda
Koka dhe emerimi ne detyren e likuidatorit te shoqerise Z.Gezim Keqi.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
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10/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-862283-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

29/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-028356-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.875/5, date: 16.4.2015, ne te cilin eshte
vendosur: Lirimi nga detyra e Likuidatorit te shoqerise “ NIMEKS” sha, i Z. Gezim Keqi
dhe emerimi ne detyren e likuidatorit te shoqerise Z.Sokol Skendaj.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Teodor Vide")
eshte larguar administratori:
("TEODOR VIDE")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Sokol Skëndaj")
eshte larguar likuiduesi:
("Bajram Likmeta")

Nga data "30/03/2006"

Nga data "16/04/2015"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-051221-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses nr.25 Prot., date 5.5.2015, ku eshte
kerkuar mbyllja e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LAC;
Lac;
;
LAC;
STACIONI
HEKURUDHOR;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
KOMBINATI TEKSTILEVE;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-861444-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-090660-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.10101., date 27.12.2016 ku eshte
urdheruar: Emerimi ne detyre i Znj.Ardiola Huta si likuidatore e Shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Ardiola Huta")
eshte larguar likuiduesi:
("Sokol Skëndaj")

Nga data "27/12/2016"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-398249-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
13/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-701012-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 14.02.2018 per lirimin e anetares
se Keshillit Mbikqyres Vjollca Berberi dhe emerimin e Albana Osmanaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Albana Osmanaj")
Nga data "14/02/2018"
Ne daten "14/02/2021"
eshte larguar anetari:
("Vjollca Berberi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-894159-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit

19/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-267964-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr. 2896Prot., datë 11.07.2019, lëshuar
nga “Shoqëria Përmbarimore E.G BAILIFF” protokolluar nga QKB me nr.9573, datë
15.07.2019, ku është urdhëruar QKB për: “Vëndosjen e masës së sekuestros konservative
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mbi kuotat/aksionet e debitorit nga pala debitore shoqëria “NIMEKS” SHA me Nipt
J62006501S, për ekzekutimin e titullit ekzekutiv.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
01/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-294790-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
SHENIME SHPJEGUESE (1).pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx ri.xlsx
vendimi i ortakut.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx

24/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-437265-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.248 Prot., me Nr.132 Regj., datë
09.12.2019, protokolluar nga QKB me Nr.15506 Prot., datë 18.12.2019 " Për Vendosjen e
Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Valbona Qehaja”,
ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/luotat që
zotëron pal debitore Shoqëria “NIMEKS” SHA, me Nuis/Nipt J62006501S.
Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-460014-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.742 Prot, datë 23.01.2020, "Urdhër për
Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G.Bailiff Service,
protokolluar nga QKB me Nr.1243 Prot, datë 27.01.2020, ku është urdhëruar:Heqjen e
masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore
shoqëria "Nimeks" sha me NIPT J62006501S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
10

04/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-462171-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.14 Prot., me Nr.132 Regj., datë
24.01.2020, protokolluar nga QKB me Nr.1426 Prot., datë 29.01.2020 " Për Heqjen e
Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Valbona Qehaja”,
ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative vendosur ne emër të palës
debitore Shoqëria “NIMEKS” sh.a.,, me Nuis (Nipt)- J62006501S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-518842-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr. 1814 Prot., datë 01.06.2020, Nr.
1819 Prot., date 01.06.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Ermir Godaj ku është
urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi pasurinë dhe kapitalin e debitorit,
shoqëria “ Nimeks” sha, me NUIS (NIPT) – J62006501S, në mënyrë që të mos kryhet
asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-598318-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 4333Prot., datë 28.09.2020, , lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Ermir Godaj ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros
konservative të vendosur mbi kapitalin që zotëron debitori shoqëria “NIMEKS” me NIPT
J62006501S, urdhëruar vendosja me shkresat Nr.1814 Prot, date 01.06.2020 dhe NR.1819
Prot, date 01.06.2020 të Përmbaruesit Gjyqësor Ermir Godaj.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-622183-11-20 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i raportit te audituesve ligjore date 02.11.2020 per
bashkimin me perthithje te shoqerise PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI
ENERGJITIK sha, BERATEKS sha, "NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A.
Vendimet e aksionareve perkates date 26.11.2019 per bashkimin me perthithje te shoqerise
PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI ENERGJITIK sha, BERATEKS sha,
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"NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A Hartimi i marreveshjes dhe raporti i
bashkimit. Caktimi i eksperteve Anita Pulaj, Vullentare Çela dhe Ludmilla Paluka per
hartimin e raportit perkates.Projekt marreveshjet e bashkimit me perthithje date
13.11.2020.Raporti i shoqerise NIMEKS" sha date 13.11.2020. Raporti i shoqerise
BURSA E TIRANES SH.A date 13.11.2020. Raporti i shoqerise BERATEKS SH.A
date 13.11.2020. Raporti i shoqerise KOMBINATI ENERGJITIK SH.A date 13.11.2020 .
Paqyrat financiare te shoqerive per tre vitet e fundit.
Lista e Dokumenteve:
Projektmarreveshja e bashkimit
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-633032-12-20
Lista e Dokumenteve:
Aplikimi per Korrigjim

10/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-657160-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkeses për Vendosjen e Masës së Sigurimit të
detyrimit tatimot Nr. 3944 prot, date 18.12.2020, mbi Tatimpaguesin "NIMEKS" me
NIPT J62006501S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:13/03/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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