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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) J74517209B

2. Data e Regjistrimit 09/01/1998
3. Emri i Subjektit BABASI COO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/01/1998
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/01/1998

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Fushe - Kruje, Km 2 i 
rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese private, 2 
kateshe 
327.160.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit  Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve 

të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  
Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, 
si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, 
prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për 
përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-
eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe 
ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me përdorim të 
dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-eksport, 
tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe 
vajrave lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të 
parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, industriale, 
turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj 
ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim 
vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe autostradash. 
Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime 
hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale 
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e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë 
automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për 
hidrocentrale.  Ndërtime të veprave të veçanta, si punime 
nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, 
prej druri dhe metali.  Punime druri dhe të nënprodukteve të 
tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të 
ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme.  
Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te 
materialeve te ndryshme civile, dhe i lendeve plasese te 
(rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime 
magazinimi te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. 
Prodhimin dhe perpunimin e mermerit.Veprimtari ne fushen 
e agro - turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, 
peshkimit si dhe administrimit te ujrave Veprimtari ne 
fushen e akuakulturës dhe rekreacionit.
Ndriçim Babasi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/02/2021                Deri: 08/02/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët FlavioBabasi

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 97.314.833,33                Natyre: 
11.738.500,00

12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët SemelaBabasi

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 97.314.833,33                Natyre: 
11.738.500,00

13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët SilvanaBabasi

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 97.314.833,33                Natyre: 
11.738.500,00
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14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

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

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Mercedes 
Benz ACTROS me targe AA 387 SM Vlore Himare  
DHERMI Drimadhe, vend ne ndërtim, zona kadastrale 
nr.1481 Durres  Bubq BUDULL Ndertese private, 2 kateshe, 
zona kadastrale nr. 1299 me numer pasurie 390/44 Durres 
Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Benz   AA 904 
AD Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Benz 
KR 7093 A Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip 
Benz KR 6381 A Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE 
Gjysem Rimorkio  tip Schmid me targe AER 531 Durres 
Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Benz KR 6998 A 
Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Benz KR 
8096 A Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip 
Ford  AA 688 AS Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE 
Gjysem rimorkio ADIGE  KR 4887 A Diber Burrel  
BURREL Njesia Administrative Komsi, Fshati Selixe, zona 
minerare 272/2, objekti Qafe Shtame Durres Fushe Kruje  
FUSHE KRUJE Kamion tip Daimler Chrysler me targe  AA 
045 OV Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip 
Benz KR 7648 A Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE 
Kamion tip Benz AA 276 EN Shkoder Shkoder  SHKODER 
Shkoder, Njesia Administarive Postribe, fshati Mes, 
vendburimi  Rasek , zona Minerare 2/6 Durres Fushe Kruje  
FUSHE KRUJE Kamion tip Benz KR 5283 A Durres Kruje  
KRUJE Kraste, Zidoll,magazine lendesh plasese Durres 
Kruje  KRUJE Koder Kraste, Hasmuçaj, pike shitje me 
pakice, zona kadastrale nr. 8622, zona minerale nr. 417 
Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip Ford  KR 
7519 A Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE Kamion tip 
Benz  AA 562 AD Durres Fushe Kruje  FUSHE KRUJE 
Kamion tip Ford  AA 699 AS Durres Fushe Kruje  FUSHE 
KRUJE Kamionçine tip Mistubishi KR 5787 A Durres Kruje  
KRUJE Koder Kraste, Hasmuçaj, zona kadastrale nr. 8622, 
zona minerale nr 417 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: BABASI COO
E-Mail: babasicoo@yahoo.it  
Telefon: 0682022735  

17. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-007059-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 09/01
/1998

Numri i Vendimit:18427, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:09-01-1998 Emri I subjektit:"BABASI COO" Forma ligjore:Sh.p.k. 
Data e themelimit:05-01-1998 Kohezgjtja:20 vjet. Selia:ARAMENAS,Fush-Kruje. 
Kapitali:100.000 leke. Objekti:Eksport import tregtimi me shumice e pakice i materialeve 
te ndertimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione,elektroshtepiake.Investime per 
prodhimin e materialeve inerte rerera,zhavore,gure,cakull,gelqere,granil.prodhime te 
blloqeve te betonit te parafabrikateve te ndryshme,vila,pallate,rruge,shumice e pakice te 
naftes benzines,vajrave lubrifikante etj. Perfaqesuesi ligjor:Ndiçim Babasi. Ortaket:Ndiçim 
Babasi

Lista e Dokumenteve:
R 23-Nr-66-kk-29-November-20070025.pdf

2. 15/03
/2004

Numri i Vendimit:18427/1, Gjykata:Tirane
Shtim objekti ne : Import eksport, perpunime, prodhim dhe perpunim, depozitim dhe shitje 
te materialeve plasese dhe shperthyese per perdorim civil.

Lista e Dokumenteve:
R 23-Nr-66-kk-29-November-20070025.pdf

3. 26/04
/2006

Numri i Vendimit:18427/2, Gjykata:Tirane
Ndertime  civile, industriale,turistike, bujqesore. Rikonstruksione te ketyre lloj ndertimesh. 
Ndertim godina banimi shumekateshe.Ndertime rrugesh dhe autostradash.Punime te 
mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge.Ndertim urash dhe vepra arti.Ndertim tunele rrugore 
dhe hekurudhore. Ndertime hidraulike dhe hidroteknike si ujesjelles kanalizime, kanale e 
impiante vaditje.Ndertime te veprave te vecanta si punime nenetokesore hidroizolime mbi 
e nentokesore.Punime restaurimi te ndertesave te ndryshme.Punime karpienterie prej druri 
dhe metali.Punime druri dhe te nenproduktreve te tij.Prodhim dhe montim mobiljesh per 
zyra, dyqane, ambiente banimi e publike.Punime sherbimi si pastrim, mirembajtje dhe 
zhvillim i dekorit siperfaqesh urbane, punime ne sherbesat funerale.

Lista e Dokumenteve:
R 23-Nr-66-kk-29-November-20070025.pdf

4. 10/07
/2006

Numri i Vendimit:18427/3, Gjykata:Tirane
Largimi i administratorit Ndricim Babasi dhe emerimi i Pellumb Babasi administrator te 
shoqerise BABASI COO.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=696720FF-0FE6-4538-9AC0-FF78D21022A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=696720FF-0FE6-4538-9AC0-FF78D21022A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=696720FF-0FE6-4538-9AC0-FF78D21022A5
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Lista e Dokumenteve:
R 23-Nr-66-kk-29-November-20070025.pdf

15/09/2008 Numri i ceshtjes: CN-172886-09-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

25/10/2010 Numri i ceshtjes: CN-456845-10-10
Objekti ishte            ("Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te 
ndertimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione.Investime per prodhimin e 
materialeve inerte,rerera,zhavore,gure,cakull,gelqere,granil.prodhime te blloqeve te 
betonit te parafabrikateve te ndryshme,vila,pallate,rruge,shumice e pakice te naftes 
benzines,vajrave lubrifikante.Import eksport, perpunime, prodhim dhe perpunim, 
depozitim dhe shitje te materialeve plasese dhe shperthyese per perdorim civil. Ndertime  
civile, industriale,turistike, bujqesore. Rikonstruksione te ketyre lloj ndertimesh. Ndertim 
godina banimi shumekateshe.Ndertime rrugesh dhe autostradash.Punime te mirembajtjes 
dhe sinjalizimit ne rruge.Ndertim urash dhe vepra arti.Ndertim tunele rrugore dhe 
hekurudhore. Ndertime hidraulike dhe hidroteknike si ujesjelles kanalizime, kanale e 
impiante vaditje.Ndertime te veprave te vecanta si punime nenetokesore hidroizolime mbi e 
nentokesore.Punime restaurimi te ndertesave te ndryshme.Punime karpienterie prej druri 
dhe metali.Punime druri dhe te nenproduktreve te tij.Prodhim dhe montim mobiljesh per 
zyra, dyqane, ambiente banimi e publike.Punime sherbimi si pastrim, mirembajtje dhe 
zhvillim i dekorit siperfaqesh urbane, punime ne sherbesat funerale.")          u be            
("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione,elektroshtepiake.Investime 
për prodhimin e materialeve inerte 
rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të blloqeve të betonit të 
parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të naftës 
benzinës,vajrave lubrifikante.  Import eksport, përpunime, prodhim dhe përpunim, 
depozitim dhe shitje te materialeve plasese dhe shërthyese për përdorim civil. 
Ndërtime  civile, industriale,turistike, bujqësore. Rikonstruksione të këtyre lloj 
ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe.Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash.Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.Ndërtim urash dhe 
vepra arti. Ndërtim tunele rrugore dhe hekurudhore. Ndërtime  hidraulike dhe 
hidroteknike si ujësjellës - kanalizime, kanale e impiante vaditje. Ndërtime të veprave 
të veçanta si punime nënëtokësore hidroizolime mbi e nëntokësore.Punime restaurim 
të ndërtesave të ndryshme.Punime karpienterie prej druri dhe metali.Punime druri 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=696720FF-0FE6-4538-9AC0-FF78D21022A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33E75979-E4DF-4FF1-8CEC-0DDEF4DA650B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26F77D06-98BC-45A5-8307-3B40802A2DB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B22EB73-62FB-4EC1-A713-9A7610A6C20D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=056EFCAF-D75F-4379-AEA3-B9F54A3258A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2758B145-96DD-4A86-8E2F-F0E14812A709
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33D73AA3-6582-4D49-8252-F8192E017C30
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dhe të nënprodukteve të tij.Prodhim dhe montim mobiljesh për zyra, dyqane, 
ambiente banimi e publike.Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit siperfaqesh urbane, punime në shërbesat funerale. Import-eksport, tranzit, 
transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me 
përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive ushtarake.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/01/2011 Numri i ceshtjes: CN-485204-01-11

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         ;         Shirgjan;         MJEKES;         
Fshati Mjekes, ne ambjentet e Uzines se Lendeve Plasese;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/07/2011 Numri i ceshtjes: CN-567703-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt. 30.06.2011 te ortakut te vetem per 
miratimin e statutit te ri te shoqerise sipas ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe 
shoqerite tregtare". Depozitimi i statutit te ri.
DurationEndDate ishte            "05/01/2018"          u be            ""         
Objekti ishte            ("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione,elektroshtepiake.Investime për 
prodhimin e materialeve inerte rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të 
blloqeve të betonit të parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të 
naftës benzinës,vajrave lubrifikante.  Import eksport, përpunime, prodhim dhe përpunim, 
depozitim dhe shitje te materialeve plasese dhe shërthyese për përdorim civil. Ndërtime  
civile, industriale,turistike, bujqësore. Rikonstruksione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe.Ndërtime rrugësh dhe autostradash.Punime të mirëmbajtjes 
dhe sinjalizimit në rrugë.Ndërtim urash dhe vepra arti. Ndërtim tunele rrugore dhe 
hekurudhore. Ndërtime  hidraulike dhe hidroteknike si ujësjellës - kanalizime, kanale e 
impiante vaditje. Ndërtime të veprave të veçanta si punime nënëtokësore hidroizolime mbi 
e nëntokësore.Punime restaurim të ndërtesave të ndryshme.Punime karpienterie prej druri 
dhe metali.Punime druri dhe të nënprodukteve të tij.Prodhim dhe montim mobiljesh për 
zyra, dyqane, ambiente banimi e publike.Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe 
zhvillim i dekorit siperfaqesh urbane, punime në shërbesat funerale. Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me 
përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive ushtarake.")          u be            
("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione, investime për prodhimin e 
materialeve inerte rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të blloqeve të 
betonit të parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të naftës 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CD1CD4B-CA92-4CF8-BF2B-CE0EC72EDBEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7535CBC6-A42F-401E-A5F5-8803D7E00E16
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benzinës,vajrave lubrifikante, prodhim dhe përpunim shitje te materialeve plasese 
dhe shërthyese për përdorim civil, depozitimin e shitjen e tyre.Rikonstruksione të 
ndërtimeve civile, turistike,bujqësore, ndërtim godina banimi, rrugë, vepra arti, tunel 
, ndërtime  hidraulike, ujësjellësa, punime nëntokësore, hidroizolime mbi e nën 
tokësore. Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e 
mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive 
ushtarake.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Pëllumb Babasi")                    , 
Nga Data ishte                      ("05/01/1998")            u be              ("30/06/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Pëllumb Babasi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("30/06/2016")           

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

15/07/2011 Numri i ceshtjes: CN-569120-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1 date 30.03.2011 te ortakut te vetem 
te shoqerise per tranferimin e 100 kuotave te kapitalit themeltar nepermjet kontrates se 
dhurimit. Depozitimi i kontrates se dhurimit Nr. 1236 Rep. Nr. 337/1 Kol. date 30.03.2011 
per transferim te kuotave te kapitalit me ane te dhurimit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Pëllumb Babasi")                      Numri i aksioneve "100,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Ndriçim Babasi")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/11/2011 Numri i ceshtjes: CN-614894-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.11.2011, per hapjen e adreses 
sekondare.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         PERMET;         ;         Petran;         BENJE Û 
NOVOSELE;         Komuna Petran, fshati Benje, ndertim hidrocentrali;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=722FDA44-C9D3-44C2-B92D-1B805C5FF6F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64414BBE-8F63-431E-9505-C279A688D8C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A763AB6-380C-4DBF-9590-C8C7824A8BA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A9A9A61-D473-443A-B30E-DD20AA0D3832
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10CF9031-3FCE-43FA-BD76-3AA388E05B8F
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27/07/2012 Numri i ceshtjes: CN-847085-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem per ndryshimin e 
adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Fushe - Kruje, Km 2 i rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese 
private, 2 kateshe;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         ARRAMERAS;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/08/2013 Numri i ceshtjes: CN-174317-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 20.08.2013 per 
mbylljen e adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         PERMET;         ;         Petran;         BENJE Û 
NOVOSELE;         Komuna Petran, fshati Benje, ndertim hidrocentrali;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
TAFTA TASHKO - BUL. ZHAN DARK;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/11/2013 Numri i ceshtjes: CN-248248-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date: 
08.11.2013, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit dhe hapja e dy  
adresave dytesore.
Objekti ishte            ("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione, investime për prodhimin e 
materialeve inerte rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të blloqeve të 
betonit të parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të naftës 
benzinës,vajrave lubrifikante, prodhim dhe përpunim shitje te materialeve plasese dhe 
shërthyese për përdorim civil, depozitimin e shitjen e tyre.Rikonstruksione të ndërtimeve 
civile, turistike,bujqësore, ndërtim godina banimi, rrugë, vepra arti, tunel , ndërtime  
hidraulike, ujësjellësa, punime nëntokësore, hidroizolime mbi e nën tokësore. Import-
eksport, tranzit, transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive 
me përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive ushtarake.")          u be            
("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione, investime për prodhimin e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F19BD7B8-228B-46C6-AC8A-50E5E0C560B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39CA4EA3-3ECF-45E4-8292-2889879FA4CF
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materialeve inerte rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të blloqeve të 
betonit të parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të naftës 
benzinës,vajrave lubrifikante, prodhim dhe përpunim shitje te materialeve plasese 
dhe shërthyese për përdorim civil, depozitimin e shitjen e tyre.Rikonstruksione të 
ndërtimeve civile, turistike,bujqësore, ndërtim godina banimi, rrugë, vepra arti, tunel 
, ndërtime  hidraulike, ujësjellësa, punime nëntokësore, hidroizolime mbi e nën 
tokësore. Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e 
mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive 
ushtarake.Parkim automjetesh.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Vend parkimi, rruga Muhamet Gjollesha, perballe stadiumit Selman Stermasi;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Vend parkimi, rruga Tefta Tashko, pallat 8 katesh, kati nentoke, ne krah te shkolles 
Ismail Qemali;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-351193-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem Nr.01 date 
06.02.2014 ku eshte vendosur : Shtimi I objektit te veprimtarise se subjektit.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0682022735")         
Objekti ishte            ("Eksport import tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit,ushqimore,blegtorale,industriale,konfeksione, investime për prodhimin e 
materialeve inerte rerera,zhavore,gure,çakull,gelqere,granil.Prodhime të blloqeve të 
betonit të parafabrikatëve të ndryshme,vila,pallate,rrugë,shumicë e pakicë të naftës 
benzinës,vajrave lubrifikante, prodhim dhe përpunim shitje te materialeve plasese dhe 
shërthyese për përdorim civil, depozitimin e shitjen e tyre.Rikonstruksione të ndërtimeve 
civile, turistike,bujqësore, ndërtim godina banimi, rrugë, vepra arti, tunel , ndërtime  
hidraulike, ujësjellësa, punime nëntokësore, hidroizolime mbi e nën tokësore. Import-
eksport, tranzit, transshipin, ndërmjëtesimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive 
me përdorim të dyfishtë si dhe mallrave e teknologjive ushtarake.Parkim automjetesh.")          
u be            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, 
ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, 
dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin 
e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  
Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e 
mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, 
transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice 
të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të 
parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FCA5DE8-1BEE-4BB5-8D31-8F6611295BBD
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Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, 
ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të 
mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: 
ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë 
automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   
Punime restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe 
metali.  Punime druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, 
mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të 
ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh. ")         

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

14/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-360019-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date: 
13.02.2014, me te cilin eshte vendosur: Hapja e 16 (gjashtembedhjete) adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 7648 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamionçine tip Mistubishi KR 5787 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 6381 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Ford  AA 699 AS;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 8096 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         KRUJE;         
Kraste, Zidoll,magazine lendesh plasese;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz AA 276 EN;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 5201 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 6998 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz   AA 904 AD;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 8016 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9C6D4A3-B692-4137-9E8B-2C582D85537D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9C6D4A3-B692-4137-9E8B-2C582D85537D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8CA35D1-C437-4E4A-9890-AAB0E66F87CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9453DA96-6C1D-4F52-9D0A-DCF46FC5E7FB
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KRUJE;         Kamion tip Ford  AA 688 AS;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 7093 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Ford  KR 7519 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 5283 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Gjysem rimorkio ADIGE  KR 4887 A;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/05/2014 Numri i ceshtjes: CN-458592-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 05.05.2014 per 
shtim objekti.
Objekti ishte            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve 
plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-
eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  
Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, 
industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe 
hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për 
rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime 
druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh. ")          u be            (" Import-eksport, 
tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, 
industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve 
inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme 
për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave 
ushtarake.  Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B63BF396-D44E-49CA-9FDE-215AA94593A4
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dhe vajrave lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të 
ndryshme.  Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të 
këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, 
rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit 
në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e 
impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe 
tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime të veprave të veçanta, si punime 
nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime restaurimi të ndërtesave të 
ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime druri dhe të 
nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit 
sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil. ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2014 Numri i ceshtjes: CN-578955-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 29.07.2014, ku 
është vendosur:  Hapja e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         KRUJE;         
Koder Kraste, Hasmuçaj, zona kadastrale nr. 8622, zona minerale nr 417;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-579048-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/09/2014 Numri i ceshtjes: CN-632430-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë 
08.09.2014 ku është vendosur: Emërimi i ekspertit kontabël Z.Halim Bakalli për 
zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i Raportit të ekspertit datë 12.09.2014. Depozitimi i 
vendimit të asamblesë së ortakëve, datë 12.09.2014 ku është vendosur: Miratimi i raportit 
të ekspertit.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E919CB5C-EA2F-4E2B-9DCC-8488B0E73BA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE1A4155-030D-4CAE-8E85-6DF2A75540A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31A698C2-6C16-4F57-A198-7B27FB732060
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8732596-E520-422C-BF82-B0CB8EA35CB9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=888EA520-17C9-4E1E-8B80-F2EB5FE5EF18
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Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "227.970.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "227.970,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Pëllumb Babasi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("100.000,00")            u be              ("227.970.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Pëllumb Babasi")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("227.970,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

13/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-798678-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

04/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-909992-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim kodi ekonomik

Lista e Dokumenteve:

05/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-983029-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Datë. 01.05.2015, të ortakut të vetëm të 
shoqërisë për mbylljen e dy adresave dytësore dhe hapjen e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz  AA 562 AD;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 8016 A;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Benz KR 5201 A;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-084890-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4AFD9E62-7583-44A2-91F5-13B04F4A65B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=235DFD69-1938-41BA-AF57-68BF8B4E6F0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=438F27CC-4900-4914-8BE6-5227EC37019B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3974A814-EEA6-49B2-AB70-9F91FE09416A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED3767B4-AE7B-4AC3-852E-92CF2073FFE3
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2011.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)
Raport Auditimi

21/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-159750-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor te vitit 2014.

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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

19/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-208977-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.08.2015, ku eshte vendosur, 
mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Vend 
parkimi, rruga Muhamet Gjollesha, perballe stadiumit Selman Stermasi;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-489821-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 05.01.2016, ku eshte vendosur: 
Hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         KRUJE;         
Koder Kraste, Hasmuçaj, pike shitje me pakice, zona kadastrale nr. 8622, zona 
minerale nr. 417;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F72F4383-3656-4C57-9663-02333984FDB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50791732-3FC9-4F85-A810-5B2ED6567D2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50791732-3FC9-4F85-A810-5B2ED6567D2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2A50129-AC34-44CB-BE5E-99829C40A2A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E11BE21B-473A-4D96-9ADD-D3AA2E54F715
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F6A2AD2-5D43-4B95-8CDC-367564925E3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF34D720-3C10-4A8A-A9EA-4240E802FBE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF34D720-3C10-4A8A-A9EA-4240E802FBE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B44D4CEA-E448-4C7C-A868-441DF73DA81E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56FACD57-A92C-4E4B-8F44-68A3C241A6B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=86178F1C-EA36-40CE-89EE-7DD7B510AAB7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEC0008F-17E1-416B-9A4F-8966C6C49ADF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=641EAF16-B1DE-415C-A515-A4F01A1BB7DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8B17B3B-F98E-4F59-B25A-55EA957DD5AA
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-698940-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 16.05.2016, ku është kërkuar: 
Mbyllje adrese dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Vend 
parkimi, rruga Tefta Tashko, pallat 8 katesh, kati nentoke, ne krah te shkolles Ismail 
Qemali;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-778280-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2010

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

30/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-780673-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.06.2016, te oratkut te vetem, ku 
eshte vendosur: Zgjatja e afatit te emerimit te administratorit z.Pëllumb Babasi.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Pëllumb Babasi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("30/06/2016")            u be              ("29/06/2021")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-857799-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.  

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F01819DD-736B-4DB0-B01A-E4FFB6FC28F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=198E59C6-A631-40C5-BA86-8CB5A117C4EB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE7C025F-3E6F-4469-A1CC-0803D9F87F7C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01E7980A-B0FE-4858-92C0-908E8AD81775
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0F2D1BC-4A78-451A-AD07-75D1CC483679
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=025DBDFF-7209-427E-BB13-1362A4EF0C39
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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)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

18/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-887303-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim Bilanci Viti 2009.

26/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-944616-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut dt.23.09.2016  per hapje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Daimler Chrysler me targe  AA 045 OV;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-963689-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-041033-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 18.11.2016 ku 
eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve 
plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-
eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87D63706-1CEF-4B8E-BD15-5F70739AB1A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F68AA60C-AC58-438D-BFC1-65FCE3FF592B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCF837B4-B186-499B-8EB4-98598D71FA92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFE7D0F9-8B38-4C29-BA94-A36EA96363AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8D7C926-8725-415E-9F4A-A4ED5D654221
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC3907E9-C032-4AAC-8A87-B29C6A7F7B9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC3907E9-C032-4AAC-8A87-B29C6A7F7B9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED46C726-DB72-41AF-9B2B-35142DFD6862
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F478AC15-784D-441F-BA0C-99A307A9102F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F478AC15-784D-441F-BA0C-99A307A9102F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73D421F0-8CE9-4304-B4B0-AA9170CA0ABC
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Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, 
industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe 
hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për 
rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime 
druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil. ")          u be            (" Import-eksport, tregtim me 
shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, 
konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, 
zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.  
Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për 
përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me 
përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  
Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave 
lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  
Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj 
ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  
Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në 
rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e 
impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe 
tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime të veprave të veçanta, si punime 
nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime restaurimi të ndërtesave të 
ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime druri dhe të 
nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit 
sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, 
dhe i lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi 
te lendeve plasese e shperthyese per te tretet.  ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-058814-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut , gjithashtu administrator i 
shoqerise , date 05.12.2016, per mbyllje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFBCB808-BC62-463E-A37A-F95D9F24BD36
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eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         ;         Shirgjan;         MJEKES;         
Fshati Mjekes, ne ambjentet e Uzines se Lendeve Plasese;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-182121-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
02.03.2017, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit. Hapja e dy adresave dytësore 
të ushtrimit të aktivitetit.
Objekti ishte            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve 
plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-
eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  
Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, 
industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe 
hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për 
rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime 
druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i 
lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve 
plasese e shperthyese per te tretet.  ")          u be            (" Import-eksport, tregtim me 
shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, 
konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, 
zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.  
Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për 
përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me 
përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  
Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave 
lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  
Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj 
ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DC0A0E8-22B0-4D5D-85EA-41F0DFA02F70
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Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në 
rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e 
impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe 
tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime të veprave të veçanta, si punime 
nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime restaurimi të ndërtesave të 
ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime druri dhe të 
nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit 
sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, 
dhe i lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi 
te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit. 
")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         PICERRAGE;         
Picrrage, Karriere Guri, ne ambjentet e Antea Cement, zona kadastrale nr. 2957,;         
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         ;         Bubq;         BUDULL;         
Ndertese private, 2 kateshe, zona kadastrale nr. 1299 me numer pasurie 390/44;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-215059-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.03.2017, ku eshte vendosur: 
Mbyllje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         PICERRAGE;         
Picrrage, Karriere Guri, ne ambjentet e Antea Cement, zona kadastrale nr. 2957,;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-318459-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 05.06.2017, ku eshte kerkuar: 
Hapja e adreses dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         
SHKODER;         Shkoder, Njesia Administarive Postribe, fshati Mes, vendburimi  
Rasek , zona Minerare 2/6;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9375B571-E670-42F6-986B-A758D0A3594B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5821FD0-45CB-459F-9078-35C79840E449
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-378647-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

05/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-498355-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 04.10.2017 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Kamion tip Mercedes Benz ACTROS me targe AA 387 SM;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-693349-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr. 5918-3 Prot date 
05.03.2018 per hapje te nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Fushe Kruje;         ;         FUSHE 
KRUJE;         Gjysem Rimorkio  tip Schmid me targe AER 531;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-869730-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2A65F7F-649B-4E74-881B-1E3F56DE64CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A65024F-F1C6-47EB-99E2-26D439CA9E17
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8025064A-7F90-465A-B042-2F2DDDE33E64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=055FFD3E-3265-4CCD-9514-504E67E7B792
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=055FFD3E-3265-4CCD-9514-504E67E7B792
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CACD0549-89F0-4FE7-AE33-6862F1902F11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49D63B76-3545-459F-B87F-901185524E55
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A071FC0-D050-4DFD-8546-E54B6884E9D7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=489521ED-40BB-441A-BF03-F8BAE314E47E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B52F1578-0888-40E1-88AC-0BC5C8307337
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5A3CBB2-E508-40E6-A5CC-00120F15D1B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=32C419D4-FD4F-4EE7-A2BF-623C2BA17DC6
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-954731-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 27.09.2018 ku 
eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         MAT;         Burrel;         ;         BURREL;         Njesia 
Administrative Komsi, Fshati Selixe, zona minerare 272/2, objekti Qafe Shtame;         
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-281124-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare  2018

Lista e Dokumenteve:
Shenime Shpjeguese 2018 PF.pdf
Vendim Ortaku PF 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (3).xlsx..BABASI 2018 - P.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3).xlsx 
..BABASI 2018 - P..xlsx

10/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-481077-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 09.03.2020 ku është vendosur: 
Ndryshim objekti.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("babasicoo@yahoo.it")         
Objekti ishte            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=200DE86D-297B-45B6-B345-0F181015034B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77625786-6287-4F17-A0ED-534A9969BB91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D5A55D8-E17D-445F-AAC3-86B4DF6EF559
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=564D4ED3-A9F8-416D-A31D-C38D0A488C42
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83CBBC30-6504-4534-A6B5-D3371CAA5D7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83CBBC30-6504-4534-A6B5-D3371CAA5D7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8F91B7E7-A297-4F33-9A34-DDD1FD89634A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F40BC854-2A4A-444A-8A3B-FE04C6711648
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A118F27B-729E-4EBE-AB12-B5EC80373412
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE2B20C1-698F-44E8-B7A9-C4AFB6ABA6F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B075D6DA-6374-4D9D-BDE0-45F7D1BEFF14
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA32D450-39F2-4B92-8864-94027890E4B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D51BDC20-A3E4-4478-B370-67BFB829BD74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D51BDC20-A3E4-4478-B370-67BFB829BD74
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plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-
eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  
Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, 
industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe 
hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për 
rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime 
druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i 
lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve 
plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit. ")          u be            
(" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, 
ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, 
dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin 
e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  
Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e 
mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, 
transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice 
të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të 
parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. 
Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, 
ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të 
mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: 
ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë 
automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   
Punime restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe 
metali.  Punime druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, 
mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të 
ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme.  Parkim 
automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime 
transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i lendeve plasese te (rrezikshme),  
per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve plasese e shperthyese per 
te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit.Veprimtari ne fushen e agro - 
turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, peshkimit si dhe administrimit te ujrave 
")         
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-481911-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 10.03.2020 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të 
ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe 
materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve 
plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, 
tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive me përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  Import-
eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante.  
Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  Ndërtime civile, 
industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim 
godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  Ndërtime rrugësh dhe 
autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe 
hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për 
rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime 
të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime 
restaurimi të ndërtesave të ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime 
druri dhe të nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i 
dekorit sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i 
lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve 
plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit.Veprimtari ne 
fushen e agro - turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, peshkimit si dhe administrimit 
te ujrave ")          u be            (" Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i 
materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione.  Prodhimin, 
tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, 
gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.  Import-eksport, 
prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, 
depozitimin dhe shitjen e tyre.  Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me 
përdorim të dyfishtë.  Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, 
transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake.  
Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave 
lubrifikante.  Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme.  
Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj 
ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë.  
Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në 
rrugë.  Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A2B000B-D706-4A40-857D-787B9517C2C7
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impiante vaditje.  Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe 
tunele hidroteknike për hidrocentrale.  Ndërtime të veprave të veçanta, si punime 
nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore.   Punime restaurimi të ndërtesave të 
ndryshme.  Punime karpenterie, prej druri dhe metali.  Punime druri dhe të 
nënprodukteve të tij.  Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit 
sipërfaqesh urbane.  Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe 
materialeve të rrezikshme.  Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e 
shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, 
dhe i lendeve plasese te (rrezikshme),  per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi 
te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e 
mermerit.Veprimtari ne fushen e agro - turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, 
peshkimit si dhe administrimit te ujrave Veprimtari ne fushen e akuakulturës dhe 
rekreacionit.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-552799-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
VENDIM ORTAKU 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2) 
QKB ok ok.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (3) QKB ok ok.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE QKB.pdf

28/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-610202-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakut te vetem te 
shoqerise, date 19.10.2020 ku eshte vendosur: -Zmadhimi i kapitalit. -Emerimi i Halim 
Bakalli, Ekspert Kontabel i Autorizuar  per hartimin e raportit per zmadhimin e kapitalit te 
shoqerise. Depozitimi i Raportit per zmadhimin e kapitalit, date 21.10.2020.Depozitimi i 
vendimit te Asamblese se ortakut te vetem te shoqerise, date 21.10.2020 ku eshte 
vendosur:  Miratimi i raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise. 
Vlera e Kapitalit ishte            "227.970.000,00"          u be            "327.160.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "227.970,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "327.160.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Pëllumb Babasi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("227.970.000,00")            u be              ("291.944.500,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Pëllumb Babasi")                    , 
Contribution_Nature_Value ishte                      ("")            u be              ("35.215.500,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7196B1E2-00E4-4705-9B72-AE002B5FB08F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B357FBFA-E444-47D3-8CA2-FAEF786EC230
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD61FE07-5112-436B-BDD2-A2DD1EE93E97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD61FE07-5112-436B-BDD2-A2DD1EE93E97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CFEBEF1-39D4-469C-9359-BF7634E3512B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99EF5DF5-9590-4037-9490-A8593DB21BE3
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Kane ndryshuar te dhenat per            ("Pëllumb Babasi")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("227.970,00")            u be              ("1,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

12/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-619003-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 11.11.2020 per 
miratimin e hapjes se nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Himare;         ;         DHERMI;         
Drimadhe, vend ne ndërtim, zona kadastrale nr.1481;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-657144-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te deshmise se trashegimise ligjore Nr. 
122 Rep dhe Nr. 82/4 date 04.02.2021 ku eshte vendosur: Pranimin e kerkeses se znj. 
Silvana Babasi. Celjen e deshmise se trashegimise ligjore te trashegimlenesit z.Pëllumb 
Babasi, duke percaktuar si trashegimtare ligjore te radhes se pare:Znj. Silvana Babasi, z. 
Flavio Babasi, znj. Semela Babasi, te cilet trashegojne secili nga 1/3 pjese ideale takuese te 
pandare ne natyre te te drejtave / pasurive si dhe detyrimeve te trashegueshme te te ndjerit 
trashegimlenesit Pëllumb Babasi. Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
08.02.2021 ku eshte vendosur: Largimi i administratorit z. Pëllumb Babasi dhe emerimi i 
z. Ndriçim Babasi, me tagre te plota pa asnje kufizim te shoqerise BABASI COO 
shpk.Certifikate familjare date 03.02.2021.
Numri i Aksioneve ishte            "1,00"          u be            "3,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "327.160.000,00"          u be            "109.053.333,33"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Semela Babasi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "33,33             Kontributi ne para "97.314.833,33             Kontributi ne 
natyre "11.738.500,00
eshte shtuar ortaku:            ("Silvana Babasi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "33,33             Kontributi ne para "97.314.833,33             Kontributi ne 
natyre "11.738.500,00
eshte shtuar ortaku:            ("Flavio Babasi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "33,33             Kontributi ne para "97.314.833,33             Kontributi ne 
natyre "11.738.500,00
eshte larguar ortaku:            ("Pëllumb Babasi")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C9EF1A1-8B6B-454F-9A5F-521CF0508617
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92AF56D6-39EE-4214-B8F0-CC5BAF2EA8B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=892ED84F-D8AF-4C0A-AB22-3EEE2867AC5C
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Ndriçim Babasi")                      Nga data 
"08/02/2021             Ne daten "08/02/2026
eshte larguar administratori:            ("Pëllumb Babasi")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 26/04/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=897CFEC1-8403-48FA-93B7-88318C37CFC9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93E7BA65-DCF3-41AC-9765-D6926BC47258

