EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K61731002D
13/04/2006

3. Emri i Subjektit

ZENIT&CO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/03/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/03/2006
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Myrteza Topi", Nd.18,
Ap.38
33.000.000,00

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

100,00
Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me
shumice e pakice te artikujve te ndryshem, import eksport
etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores se eger dhe
kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit
permbarimor. Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e
tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike, perfaqesimi
ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i
dokumentacionit ligjor te te gjitha fushave te lejuara per
ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor.
Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te
shtetasve, organizatave apo Kompanive te ndryshme ne te
gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda
ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen
e tyre kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe
normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise,
kompjuterizime, sherbime dhe konceptime logjistike. Si dhe
çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne
sherbim te Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i
sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje
me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe kolaudim
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punimesh zbatimi. Sherbime palinifikimi urban, masterplane,
plane vendore, PPV, planifikime territoriale, kombetare,
projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh.
Hartim i raporteve te VNM-se. Hartim i raporteve per
Auditim Energjitik, per ndertesa dhe Industri. Hartimi i
raporteve per projekte mbrojtje kundra zjarrit. Vleresimi i
pasurive te paluajtshme per toke truall dhe ndertesa.
Arqile Peri

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 09/08/2018

Deri: 09/08/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Yzeir Miraka

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Nga: 19/03/2021

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët

Deri: 19/03/2026

Ky administrator do te mbuloje kryesisht problemet e Ligjit
Nr.128/2020 Dt 22/10/2020, "PER VLERESIMIN E
NDIKIMIT NE MJEDIS ", TE NDRYSHUAR. Z.Yzeir
Miraka nuk do te kete te beje me veprimet financiare ne
lidhje me bankat.Do te mbuloje vetem anen teknike ne lidhje
me ligjin e sipercituar.
LuizaTarba

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.000.000,00

14.2 Numri i pjesëve

100,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: ZENIT&CO
E-Mail: zenit06@live.com
Telefon: 0692099065
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-015258-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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1. 13/04
/2006

Numri i Vendimit:35474, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 13.04.2006 Emri I subjektit: Zenit - 06 Forma ligjore: Sh.p.k. Data e
themelimit: 25.03.2005 Kohezgjatja: Mbi 25 vjet Selia: Rr.Gjon Buzuku, pallati i ri, Prane
pallatit 100/2, Tirane. Kapitali: 100.000 leke Objekti: Ndertime civile, industriale,
turistike, bujqesore, taracime, pyllezime, sistemime, prodhim e tregtim te te gjitha
materialeve te ndertimit, tregti me pakice te karburanteve e vajrave lubrfikante, hapje
internet, pika servisi, autoshkolle, shkolle, lavazhe. Perfaqesuesi ligjor:Rexhep Tarba
Ortaket: Rexhep Tarba
Lista e Dokumenteve:
R39-Nr-8-YC-EH-17-12-20070003.pdf

09/06/2008

Numri i ceshtjes: CN-144342-06-08
Data e Themelimit ishte
"25/03/2005"
u be
"25/03/2006"
Data e Themelimit ishte
"25/03/2005"
u be
"25/03/2006"
Objekti ishte
("Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, taracime,
pyllezime, sistemime, prodhim e tregtim te te gjitha materialeve te ndertimit, tregti me
pakice te karburanteve e vajrave lubrfikante, hapje internet, pika servisi, autoshkolle,
shkolle, lavazhe.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve,
tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
Qesarak, Linze;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
GJ.BUZUKUP.I RI,PRANE P100/2;
"

LINZE;
TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Rexhep Tarba")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Rexhep Tarba")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rexhep Tarba")
"07/11/2006
eshte larguar administratori:
("Rexhep Tarba")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
03/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-287140-09-09
Telefon ishte
("")
u be
("0692099065")
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj")
u be
("Aktivitet ne
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fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-572368-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise
nr.1 te dates 10.05.2011 per miratimin e statutit te ri .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rexhep Tarba")
Nga Data ishte
("07/11/2006")
u be
("10/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rexhep Tarba")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("10/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
16/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-621487-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.11.2011 ku eshte vendosur
shtim i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores
se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-705629-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Ortakut te Vetem,date 02.03.2012,ne
te cilin eshte vendosur shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.")
u be
("Aktivitet ne
fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores se eger dhe
kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-001791-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 31.01.2013 per
ndryshimin e adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Qesarak,
Linze;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-122269-06-13 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarreveshjes per bashkimin, date
07.06.2013 ndermjet shoqerise perthithese "ZENIT - 06" shpk me NUIS (NIPT) K61731002D dhe shoqerise se perthithur "SUD GREEN ENERGY" shpk, me NUIS (NIPT) L02417002N. Depozitimi i raportit date 07.06.2013, te administratoreve te
shoqerisve qe marrin pjese ne bashkim. Depozitimi i raportit date 07.06.2013 te Ekspertit
Kontabel. Depozitimi i Pasqyrave financiare te shoqerise "ZENIT - 06" shpk per vitin
2012, 2011, 2010. Depozitimi i Pasqyrave financiare te shoqerise "SUD GREEN
ENERGY" shpk per vitin 2012, 2011, 2010.
Lista e Dokumenteve:
Raport i ekspertëve
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Projektmarreveshja e bashkimit
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse

30/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-156979-07-13 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se ortakeve te shoqerise”
SUD GREEN ENERGY”,. Nr.2, date: 22.07.2013, ne te cilin eshte vendosur:Miratimi i
marveshjes se bashkimi.Miratimi i raportit te ekspertit per bashkimin e shoqerive.Te behet
çregjistrimi i shoqerise “ SUD GREEN ENERGY”.Depozitimi i vendimit te asambles se
ortakeve te shoqerise, “ ZENIT-06”, Nr.2, date: 22.07.2013, ne te cilin eshte vendosur:
Miratimi i marveshjes se bashkimit te shoqerive.Miratimi i raportit te ekspertit
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kontabel.Kapitali i shoqerise se bashkuar” ZENIT-06”shpk, behet 200 000 lek, i takon
ortakut te vetem.Objektit te veprimtarise i shtohet edhe ndertim central elektrik dhe
prodhim e trgtim i energjis elektrike.Selia e shoqerise nuk ndryshon. Depozitimi i
Marveshjes,se bashkimit ,date: 22.07.2013.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"200.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"2.000,00"
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për
çdoganime.Mbareshtim i flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit
arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor. Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e
tregtim i energjis elektrike.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rexhep Tarba")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("200.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Bilanci vjetor
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
29/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-178465-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise , Nr.01,
date: 21.08.2013, ne te cilin eshte vendosur: Fillimi i procedurave per rritjen e kapitalit te
shoqerise me fitimet e pashperndara.Caktimi i Znj.Lumturije Brahaj, ekspert kontabel i
regjistruar, me lic.nr 121 date: 10.01.2001, per pergatitjen e raportit te vecante per rritjen e
kapitalit.Emerimin e Znj.Lumturije Brahaj ekspert kontabel i regjistruar, per auditimin e
pasqyrave financiare te vitit 2013.Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise,
Nr.02, date: 26.08.2013, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi I raportit per zmadhimin e
kapitalit.Miratimi i shteses se kapitalit ne vleren 7 000 000 leke.Depozitimi i raportit per
rritjen e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"200.000,00"
u be
"7.200.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"2.000,00"
u be
"72.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rexhep Tarba")
, Vlera e Kontributit
ishte
("200.000,00")
u be
("7.200.000,00")
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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
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
13/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-360441-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 12.02.2014 ku
eshte vendosur: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores
se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca
juridike, perfaqesimi ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit
ligjor te te gjitha fushave te lejuara per ushtrimin e profesionit te
avokatit,Perfaqesues ligjor. Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes
juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e
administrates shteterore apo private, brenda ose jashte territorit te Republikes se
Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe
normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar. Konceptim informacioni ne
fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe konceptime logjistike. Si dhe çdo
veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne sherbim te Shoqerise. Si edhe
cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje
me legjislacionin shqiptar.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

18/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-514561-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
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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
19/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-763726-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-899231-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

11/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-042671-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
05.05.2015, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike,
perfaqesimi ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor te te
gjitha fushave te lejuara per ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor.
Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo
Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda
ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te
miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe konceptime
logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne sherbim te
Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie
ne perputhje me legjislacionin shqiptar.")
u be
("Aktivitet ne fushen e
ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem,
import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores se eger dhe kultivimin
e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor. Ndertim centrale elektrike
dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike, perfaqesimi ligjor e
avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor te te gjitha fushave te
lejuara per ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor. Organizim dhe
kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive
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te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda ose
jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit
te miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe
konceptime logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe
ne sherbim te Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe
zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe
kolaudim punimesh zbatimi.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-118717-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-160768-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

16/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-696159-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 10.05.2016, ku është vendosur:
Riemërimi në detyrën e administratorit të shoqërisë: Rexhep Tarba.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rexhep Tarba")
Kohëzgjatja ishte
("10/05/2016")
u be
("10/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
9
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-808427-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832139-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i paqyrave financiare Viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-897195-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2009

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-897240-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2009

20/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-162596-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.02.2017, ku eshte vendosur:
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike,
perfaqesimi ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor te te
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gjitha fushave te lejuara per ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor.
Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo
Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda
ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te
miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe konceptime
logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne sherbim te
Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie
ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për
çdoganime.Mbareshtim i flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit
arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor. Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e
tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike, perfaqesimi ligjor e avokator,
ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor te te gjitha fushave te lejuara per
ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor. Organizim dhe kryerje te
sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive te
ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda ose jashte
territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te
miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe
konceptime logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe
ne sherbim te Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe
zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe
kolaudim punimesh zbatimi. Sherbime palinifikimi urban, masterplane, plane
vendore, PPV, planifikime territoriale, kombetare, projektim, mbikqyrje,
supervizim, kolaudim punimesh")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
21/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-251075-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 14.04.2017, per ndryshim te
administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luiza Tarba")
Ne daten "14/04/2022
eshte larguar administratori:
("Rexhep Tarba")

Nga data "14/04/2017

Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-268639-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.05.2017, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rexhep Tarba")
"02/05/2017
Ne daten "02/05/2022
eshte larguar administratori:
("Luiza Tarba")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-361141-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 30.06.2017, ku vendosi
:Fillimin e procedures se zmadhimit kapitalit dhe caktimin e Expertit Zj. Lumturie Brahaj.
Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 03.07.2017, ku vendosi : Miratimin e raportit per
rritjen e kapitalit. Depozitim i Raportit per zmadhimin e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"7.200.000,00"
u be
"33.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"72.000,00"
u be
"330.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rexhep Tarba")
, Vlera e Kontributit
ishte
("7.200.000,00")
u be
("33.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

12/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-370544-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit
18/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-427227-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
14.08.2017, ku është vendosur: Ndryshimi i emrit të subjektit.
Emri i subjektit ishte
("ZENIT - 06")
u be
("ZENIT&CO")
Emri Tregtar ishte
("ZENIT - 06")
u be
("ZENIT&CO")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-432942-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.08., datë 21.08.2017 të Ortakut të
Vetëm, ku është vendosur: Ndryshimi i Administratorit të Shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luiza Tarba")
Ne daten "21/08/2022
eshte larguar administratori:
("Rexhep Tarba")

Nga data "21/08/2017

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
22/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-475323-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 21.09.2017, ku eshte vendosur:
Emerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise. Ndryshimi i emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("ZENIT&CO")
u be
("ZENIT - 06")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rexhep Tarba")
"21/09/2017
Ne daten "21/09/2022

Nga data
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-537296-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
30.10.2017, ku është vendosur: Largimi i Z.Rexhep Tarba nga detyra e administratorit të
shoqërisë. Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 31.10.2017, ku
është vendosur: Ndryshimi i emrit të shoqërisë.
Emri i subjektit ishte
("ZENIT - 06")
u be
("ZENIT&CO")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Rexhep Tarba")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-853883-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

10/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-906721-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr. 60 date
09.08.2018 per heqjen e admnistratores znj. Luiza Tarba dhe emerimin e administratorit z.
Arqile Peri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arqile Peri")
Ne daten "09/08/2023
eshte larguar administratori:
("Luiza Tarba")

Nga data "09/08/2018
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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
28/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-086768-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
21.01.2019 ku eshte vendosur: - Shitjen e 100 % te kuotave te zoteruara nga Rexhep Tarba
ne favor te Luiza Tarba . - Depozitimi i Kontrates se Shitjes se 100 % te kuotave, date
29.01.2019, Nr. 702 Rep., Nr.240 Kol.
E-Mail ishte
("")
u be
("zenit06@live.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Luiza Tarba")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "33.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("Rexhep Tarba")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

02/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-245419-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
DOC120419-12042019140319.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (1).xlsx
BILANCI I ZENIT&CO Shenimet.pdf
ReturnSheet_K61731002D_18-A_1100_NORMAL.pdf
DOC120419-12042019140319.pdf

28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-558360-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
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Lista e Dokumenteve:
Zenit PDF 2019 pasqyra shenime 2019.pdf
POZICIONI FINANCIAR 2019.xlsx
Vendim ortaku Zenit 2019 pdf.pdf
PASH NATYRA.xlsx
19/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-661467-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 17.02.2021 ku
eshte vendosur: Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i
flores se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca juridike,
perfaqesimi ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor te te
gjitha fushave te lejuara per ushtrimin e profesionit te avokatit,Perfaqesues ligjor.
Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo
Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, brenda
ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te
miratuar prej dy paleve dhe normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar.
Konceptim informacioni ne fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe konceptime
logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne sherbim te
Shoqerise. Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie
ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi.
Sherbime palinifikimi urban, masterplane, plane vendore, PPV, planifikime territoriale,
kombetare, projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimeve , projektimeve, tregti me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem, import eksport etj.Agjensi për çdoganime.Mbareshtim i flores
se eger dhe kultivimin e bimeve te tipit arror.Ushtrimi i sherbimit permbarimor.
Ndertim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjis elektrike. Konsulenca
juridike, perfaqesimi ligjor e avokator, ndermjetesimi dhe hartimi i dokumentacionit
ligjor te te gjitha fushave te lejuara per ushtrimin e profesionit te
avokatit,Perfaqesues ligjor. Organizim dhe kryerje te sherbimeve, te ndihmes
juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e
administrates shteterore apo private, brenda ose jashte territorit te Republikes se
Shqiperise me kerkesen e tyre kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe
normave ligjore apo nenligjore nga shteti Shqiptar. Konceptim informacioni ne
fushen e drejtesise, kompjuterizime, sherbime dhe konceptime logjistike. Si dhe çdo
veprimtari tjeter qe lejon legjislacioni Shqiptar dhe ne sherbim te Shoqerise. Si edhe
cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje
me legjislacionin shqiptar. Mbikeqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Sherbime
palinifikimi urban, masterplane, plane vendore, PPV, planifikime territoriale,
kombetare, projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh. Hartim i
raporteve te VNM-se. Hartim i raporteve per Auditim Energjitik, per ndertesa dhe
Industri. Hartimi i raporteve per projekte mbrojtje kundra zjarrit. Vleresimi i
pasurive te paluajtshme per toke truall dhe ndertesa.")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
24/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-676475-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 19.03.2021 për emërimin e
administratorit Yzeir Miraka.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Yzeir Miraka")
"19/03/2021
Ne daten "19/03/2026

Nga data

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

Datë: 30/04/2021

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