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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) L21809501H

2. Data e Regjistrimit 09/06/2012
3. Emri i Subjektit "DOKSANI - G"
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/06/2012
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/06/2012
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Shijak  SHIJAK Lagjja Popullore 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, 
murature, betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, 
ndërtime civile, industriale, bujqësore, detare, turistike etj, 
punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore 
speciale, punime mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së 
mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, 
ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, 
prodhim e tregtim të materialeve të ndryshme të ndërtimit, 
import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, makineri, 
pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport 
e përpunim të mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, 
liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e pastrim 
kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, 
konstruksione metalike e druri, impiante elektrike, 
telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, 
nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo 
ndriçuese, montim strukturash mekanike, bar-restorant, bar-
kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në 
mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje 
biletash, agjensi turistike “TOUR OPERATOR”, agjensi 
shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione 
banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, 
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shëndetësore, turistike. Mirëmbajtje e sipërfaqeve të 
gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i 
duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. 
Punime në varrezat publike dhe ato të dëshmorëve. Punime 
hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe 
pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. 
Transport mallrash dhe pasagjerësh. Tregtim të rërës 
bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe produkteve asfaltime. 
Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. 
Tregtim pjesë këmbimi për makineri dhe mjete transporti. 
Tregtim, import, eksport mjete transporti. Tregtim bojra. 
Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje hidrosanitare. 
Tregtim materiale elektrike dhe elektronike. Tregtim vegla 
pune. Projektim, tregtim, dhe instalimete pajisjeve per 
sisteme ngrohje-ftohje, chiller dhe fan-coil, riparim dhe 
montim kaldajash, riparim dhe montim kondicioneresh. 
Instalim panele diellore, sisteme fotovoltaike.
Fatmir Doksani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/06/2017                Deri: 07/06/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët FatmirDoksani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 100,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: "DOKSANI - G"
E-Mail: doksanig@gmail.com  
Telefon: 0682090183  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-801420-06-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73F8712C-22BB-41BB-AEE6-223E2CBB35B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F609425-B34B-44BC-A9BC-7668FC97AEF5
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-587128-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

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

20/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-880385-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

23/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-164100-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.

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

11/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-875297-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.

13/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-373957-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54E305C1-7E24-4DB4-A15E-3D0F0D18571F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54E305C1-7E24-4DB4-A15E-3D0F0D18571F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E61054A8-CF2F-4526-A37C-E9AA97EA0859
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AADCD3A-02A0-451E-8545-EE7E19B48037
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=837FB0C3-C2F8-4715-A238-EF3F18E53B48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A9A7D4B-2DC4-44AA-A6F1-159D05B684C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C83C58A4-84D7-486C-AA36-284B2D541785
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2941EE-0153-482C-821F-ABCB03E5F8B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2941EE-0153-482C-821F-ABCB03E5F8B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EA707A7-C300-487C-928E-53D8FD08A8F1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=046C3E0F-40D2-47A1-9D25-7BB92FFBDD2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A21009D7-0831-42BD-9DA7-1E777D635349
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8020587-0F8B-4A2B-968F-4B85B72F1CDC
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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 ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-392880-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.07.2017, ku eshte vendosur: 1- 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.  2- Miratimi i riemerimit te Z. Fatmir Doksani si 
administrator i shoqerise.
Objekti ishte            ("Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, 
betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, 
detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime 
mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, 
ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të 
materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, 
makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të 
mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh 
e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e 
druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, 
nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash 
mekanike, bar-restorant, bar-kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në 
mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike 
“TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj")          u be            
("Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, betoni, 
betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, detare, 
turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime 
mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra 
arti etj, ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim 
të materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, 
ushqimorë, makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport 
e përpunim të mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, 
mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, 
lyerje, konstruksione metalike e druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, 
teknologjike, punime në kabina elektrike, nënstacione, punime të sinjalistikës 
rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash mekanike, bar-restorant, bar-
kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në mënyrë tokësore ose 
detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike “TOUR 
OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione 
banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. 
Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i 
duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat 
publike dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me 
shumicë dhe pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport 
mallrash dhe pasagjerësh")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C3864F0-6749-45DC-B5E0-974871654501
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8095300F-5DF9-471B-8073-BCE4951CDBE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8095300F-5DF9-471B-8073-BCE4951CDBE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2268B6C4-F5B7-45CA-8445-D254D2FD4715
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C2A1889-B688-4F5D-8C42-D658C17B43E8
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Fatmir Doksani")                    , 
Nga Data ishte                      ("07/06/2012")            u be              ("07/06/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Fatmir Doksani")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/06/2017")            u be              ("07/06/2022")           

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

11/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-424865-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
09.08.2017, ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         KRUJE;         
Lagjja Bakias, Rruga Bakias, Godinë Nr.43, kati i parë;         "

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

30/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-441580-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 29.08.2017, ku eshte kerkuar: 
Mbyllja e adreses dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         KRUJE;         Kruje;         ;         KRUJE;         Lagjja 
Bakias, Rruga Bakias, Godinë Nr.43, kati i parë;         "

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

24/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-878947-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017

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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F6DD07B-E059-42E7-BB95-2E239492A36E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F25B8271-3FFE-44DD-9256-651C4C6F1645
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31D6ED82-DD0E-4D8B-996E-68C97752233B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF135E95-63D1-42C3-9ED3-C4EFA2C70A7C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA87AF97-3D63-42B9-A09B-8C4711539B50
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF37B807-6755-46AC-9567-B00701199D4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E544C385-483C-4116-968B-07A94D81BBC8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91223806-1694-486C-98A6-0CB481FD9F23
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=196E43AF-FADA-4E91-9C48-14BB11974403
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

28/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-208661-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.05.2019, ku eshte vendosur: 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("doksanig@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, 
betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, 
detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime 
mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, 
ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të 
materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, 
makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të 
mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh 
e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e 
druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, 
nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash 
mekanike, bar-restorant, bar-kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në 
mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike 
“TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione 
banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. 
Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i 
duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat publike 
dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe 
pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport mallrash dhe 
pasagjerësh")          u be            ("Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, 
murature, betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, 
bujqësore, detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime 
strukturore speciale, punime mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, 
punime nëntokësore e vepra arti etj, ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi 
e vaditje, prodhim e tregtim të materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport 
të artikujve industrialë, ushqimorë, makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, 
grumbullim, transport e përpunim të mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, 
liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e pastrim kullotash, punime 
rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e druri, impiante elektrike, 
telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, nënstacione, punime të 
sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash mekanike, bar-
restorant, bar-kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në mënyrë 
tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike “TOUR 
OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione 
banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. 
Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i 
duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8588938F-D329-46BD-B6CF-4F67942BB449
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8588938F-D329-46BD-B6CF-4F67942BB449
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDBB4409-67FE-4181-BF81-CDC9650E2B01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5518845-E68B-476C-8F22-DF5C8407CC2B
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publike dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me 
shumicë dhe pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport 
mallrash dhe pasagjerësh. Tregtim të rërës bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe 
produkteve asfaltime. Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. 
Tregtim pjesë këmbimi për makineri dhe mjete transporti. Tregtim, import, eksport 
mjete transporti. Tregtim bojra. Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje 
hidrosanitare. Tregtim materiale elektrike dhe elektronike. Tregtim vegla pune.")         

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

22/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-274698-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
2018 Dosani-G, P.Financiare 2018 (pdf).pdf
Doksani-G 2018Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas 
natyres (1).xlsx
Doksani-G 2018 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
2018 Doksani-G Vendimi Ortakut P.Financiare 2018.pdf

24/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-344825-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.09.2019 ku 
eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti. 
Objekti ishte            ("Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, 
betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, 
detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime 
mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, 
ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të 
materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, 
makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të 
mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh 
e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e 
druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, 
nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash 
mekanike, bar-restorant, bar-kafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në 
mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike 
“TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione 
banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. 
Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i 
duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat publike 
dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B99DDE5-8BAC-4648-A1D2-31DFF077DB4C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8A65F6F-B25A-4CBB-8D2C-ACC6FEF2F3A2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E80C4D7D-71B5-47A2-8B7F-DAC76AACEC87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65CA3B0D-53AF-4451-ADC7-D95AE214A0E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65CA3B0D-53AF-4451-ADC7-D95AE214A0E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF41D98F-C2A2-4319-B50C-529CF23705C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=406D4BEB-9C98-48FB-88CD-7842B2DEBEF2
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pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport mallrash dhe 
pasagjerësh. Tregtim të rërës bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe produkteve asfaltime. 
Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. Tregtim pjesë këmbimi për 
makineri dhe mjete transporti. Tregtim, import, eksport mjete transporti. Tregtim bojra. 
Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje hidrosanitare. Tregtim materiale elektrike dhe 
elektronike. Tregtim vegla pune.")          u be            ("Ndërtim, montim, restaurim 
objektesh, punime dheu, murature, betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, 
ndërtime civile, industriale, bujqësore, detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, 
hekurudha, punime strukturore speciale, punime mirëmbajtje, punime të inxhinierisë 
së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, ujësjellësa, kanalizime, 
gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të materialeve të ndryshme të 
ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, makineri, pajisje, 
materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të mbetjeve 
urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e 
pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike 
e druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina 
elektrike, nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, 
montim strukturash mekanike, bar-restorant, bar-kafe, lojra argëtimi, transport 
kombëtar e ndërkombëtar në mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi 
shitje biletash, agjensi turistike “TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje 
pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione banesash. Mirëmbajtje e pastrim 
godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. Mirëmbajtje e sipërfaqeve të 
gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i duraluminit për dyer, dritare, 
vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat publike dhe ato të dëshmorëve. 
Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe pakicë i 
elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport mallrash dhe pasagjerësh. 
Tregtim të rërës bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe produkteve asfaltime. 
Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. Tregtim pjesë këmbimi 
për makineri dhe mjete transporti. Tregtim, import, eksport mjete transporti. 
Tregtim bojra. Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje hidrosanitare. Tregtim 
materiale elektrike dhe elektronike. Tregtim vegla pune. Projektim, tregtim, dhe 
instalimete pajisjeve per sisteme ngrohje-ftohje, chiller dhe fan-coil, riparim dhe 
montim kaldajash, riparim dhe montim kondicioneresh. Instalim panele diellore, 
sisteme fotovoltaike.")         

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

21/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-551024-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit te vitit 2019

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04983921-B2B1-42A4-9202-0E183C2D3351
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5773DFBC-B335-4D33-A919-FBB2906F39A5
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Doksani-G, PF 2019 (raporte pdf).pdf
Doksani-G, Vendimi Ortakut 2019 (pdf).pdf
Doksani-G 2019 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Doksani-G 2019 Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) 
sipas natyres (1).xlsx
Doksani-G P.F.2019(pdf).pdf

Datë: 11/06/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EB22D19-5934-4292-8759-BF8E10ED6907
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F3DD104-699F-4981-A899-2F5A0D5241CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDF74D7D-4F56-4074-BE79-C69B4D3F0AAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF141643-4411-4A7F-94FC-8512D3434096
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF141643-4411-4A7F-94FC-8512D3434096
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6430F7D8-1541-40EA-B002-F48B1FD39C33

