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

K62320011G
23/06/2005

3. Emri i Subjektit

MELA.

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/06/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/06/2005
Tirane Tirane TIRANE Rruga Maliq Muço,Ndertesa
6,Hyrja 4,Ap 14,Njesia Bashkiake 9,Kodi Postar 1016.
100.000,00

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

100,00
Ndertime dhe rikonstruksion.Prodhim materiale ndertimi,
civile dhe ekonomike, rrugore dhe aeroporte, hekurudhore,
ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra te
vecanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri,
teknologjike dhe te vecanta. Punime montimi ne impiante e
prodhimit dhe shperndarjes se energjise, punime sherbimi si
dhe ne fusha te tjera, import eksport i materialeve te
ndertimit te te gjitha llojeve dhe tregtimi i tyre me shumice e
pakice. Sherbim per mirembajtje ndertesash civile. Sherbim
per mirembajtje rrugesh. Sherbim per rehabilitime
infrastrukture & ndertesa civile. Sherbim mirembajtje
dimerore rrugesh. Sherbim per gjelberim dhe te brendshem
dhe te jashtem. Sherbim per mirembajtje te rrjeteve elektrike
te brendshem dhe te jashtem. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve per prodhimin e energjise
elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN
e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertimi dhe
sherbimi per mirembajtjen e impianteve hidro-sanitare,
kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Ndertimi dhe sherbimi
per mirembajtjen e impianteve ngritese dhe transportues
(ashensore, shkalle levizese, transportues). Ndertimi dhe
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

sherbimi per mirembajtjen e impianteve te sinjalistikes
ndricuese te trafikut. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve teknologjik, termik dhe te
kondicionimit. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e
impianteve dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit.
Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te
brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te ujit
te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te
mbetjeve urbane. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e
sistemeve kundra zhurmes per infrastructure. Punime
germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial.
Rikonstruksion dhe mirembjtje godinash civile, industirale,
veshje fasada Rruge , autostrada, mbikalime , hekurudha,
tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura
e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa,
gazsjellesa, vejsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime
detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje
lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime te
inxhinjerise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve.
Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture
me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture
te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo
ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime
parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.
Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special.
Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare,
liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime
gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.
Mehdi Lala
Nga: 06/05/2021

Deri: 06/05/2026

MehdiLala

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Tirane Tirane TIRANE Autobot Renaut, TR 9983 R Tirane
Tirane TIRANE Mercedes Benz TR 4553 S Tirane Tirane
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TIRANE Merces Benz, TR 9134 I. (Autobus) Tirane Tirane
TIRANE Kamion Ngjyre Blu, Mercedes Benz, TR 8499 M
Tirane Tirane TIRANE Rimorkio, De Angelis, TR 0346 P
Tirane Tirane TIRANE AA 655 AH Tirane Tirane
TIRANE Kamion Volvo, TR 5054 M Tirane Tirane
TIRANE Kamion Mercedes Benz TR 0345 P
Emri Tregtar: MELA.
E-Mail: mela_shpk@hotmail.com
Telefon: 0692020145

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-014144-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 23/06
/2005

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:Nuk Lexohet, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit-23.06.2005, Emri i subjektit-MELA, Forma ligjore-SHPK, Data e
themelimit-10.06.2005, Kohezgjjatja-Mbi 10 vjet, Selia-Tirane Bulevardi "Zogu i Pare".
Kapitali-100.000 leke, Objekti-Prodhime materiale ndertimi.Ndertime civile dhe
ekonomike.Ndertime rrugore kat.V,IV,III,II,I dhe aeroporte.ndertime
hekurudhore.ndertime ura dhe vepra arti.Ndertime detare.Ndertime hidraulike e
hidroteknike ujesjellesa,kanalizime.Vepra te veçanta e punime speciale.Punime
restaurimi.Punime karpenterie druri metali.Impiante teknologjike dhe te veçanta.Punime
montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Punime sherbimi.Ne fusha
te tjera import eksporti materialeve te ndertimit,tregtim i artikujve te ndryshem
industrial,ushqimor etj.Hpaje pike lavazhi,Tregtim i paisjeve
elektroshtepiake,elektronike,kopjuterike etj.Hapje bar,restorante,qendra
pushimi,diskotekash hotele. Perfaqesuesi ligjor-Mehdi Lala, Ortaket-Mehdi Lala,
Lista e Dokumenteve:
EL.19.01.08.PJ10- (15).pdf

22/12/2007

Numri i ceshtjes: CN-104770-11-07
Estimated_Turnover ishte
",00"
u be
"9.000.000,00"
Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte
",00"
u be
""
Objekti ishte
("Prodhime materiale ndertimi.Ndertime civile dhe
ekonomike.Ndertime rrugore kat.V,IV,III,II,I dhe aeroporte. Ndertime
hekurudhore.ndertime ura dhe vepra arti.Ndertime detare.Ndertime hidraulike e
hidroteknike.Vepra te veçanta e punime speciale.Punime restaurimi.Punime karpenterie
druri metali.Impiante teknologjike dhe te veçanta.Punime montimi ne impiantet e
prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Punime sherbimi.Import eksporti tregti artikuj
3

industrial ushqimor.bar-restorant hotel")
rikonstruksion.")

u be

("Ndertime dhe

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Merces Benz, TR 9134 I. (Autobus);
"

TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"Punedhenes me punemarres"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
24/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-113139-01-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion Ngjyre Blu, Mercedes Benz, TR 8499 M;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
29/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-158292-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

01/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-168666-09-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Zogu I, Pallati 13 Katesh (prane Cirkut), Kati IV;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
ZOGU I PALL 51/1/1;
"

TIRANE;
"
TIRANE;

BULV.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
01/12/2008

Numri i ceshtjes: CN-193900-11-08
Telefon ishte
("")
u be

("0692020145")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion Volvo, TR 5054 M;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
19/05/2009

Numri i ceshtjes: CN-254531-05-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion Mercedes Benz TR 0345 P;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Autobot Renaut, TR 9983 R;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rimorkio, De Angelis, TR 0346 P;
"

TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
23/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-265442-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mercedes Benz TR 4553 S;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
13/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-529804-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem nr 2, dt 30-11-2011
per ndryshimin e selise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Rruga Maliq Muço,Ndertesa 6,Hyrja 4,Ap 14,Njesia Bashkiake 9,Kodi Postar 1016.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Zogu I, Pallati 13 Katesh (prane Cirkut), Kati IV;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-543546-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr 3,dt 26-04-2011 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
AA 655 AH;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-552099-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr.4 date 18.05.2011
per miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te pershtatur me ligjin tregtar
Nr.9901 date 14.04.2008.
Objekti ishte
("Ndertime dhe rikonstruksion.")
u be
("Ndertime dhe
rikonstruksion.Prodhim materiale ndertimi, civile dhe ekonomike, rrugore dhe
aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra te
vecanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri, teknologjike dhe te vecanta.
Punime montimi ne impiante e prodhimit dhe shperndarjes se energjise, punime
sherbimi si dhe ne fusha te tjera, import eksport i materialeve te ndertimit te te gjitha
llojeve dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mehdi Lala")
Data ishte
("10/06/2005")
u be
("04/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mehdi Lala")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/05/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
30/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-490987-05-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 31850/40 Prot., datë 23.05.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe
shitblerje aksionesh të subjektit " MELA" sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)-K62320011G,
me administrator Z. Mehdi Lala, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e
tatimpaguesit debitorë.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-522655-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses

19/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-809844-01-15 (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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-918567-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 16504/1 Prot, datë 27.2.2015,
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së
Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë
përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e
tatimpaguesit debitor.
Lista e Dokumenteve:

17/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-100463-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasyrave financiare te vitit 2011.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
29/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-174554-07-15 (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)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

31/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-219745-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 58833 Prot, date: 20.8.2015,
protokulluar nga QKR me Nr. 11000 Prot, date: 24.08.2015, leshuar nga Drejtoria
Rajonale e Tatimeve Tirane, ku eshte urdheruar: Lirimi i vendosjes se barres siguruese mbi
tituj e pronesise per tatimpaguesin “ MELA”, me NUIS K62320011G.
Lista e Dokumenteve:

29/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-564594-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 12306/2 Prot, date 16.02.2016,
protokolluar nga QKR me Nr. 3333 Prot., date 18.02.2016, lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Lirimin nga barra siguruese mbi titujt e
pronesise.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-775577-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-780044-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Vendimit date 29.06.2016, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mehdi Lala")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/05/2016")
u be
("04/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-826124-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832749-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-889135-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit per vitin 2009

13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-373474-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
27/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-836054-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, nr.6, date 26.6.2018
per ndryshimin e objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Ndertime dhe rikonstruksion.Prodhim materiale ndertimi, civile dhe
ekonomike, rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike,
hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri, teknologjike dhe
te vecanta. Punime montimi ne impiante e prodhimit dhe shperndarjes se energjise,
punime sherbimi si dhe ne fusha te tjera, import eksport i materialeve te ndertimit te te
gjitha llojeve dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice.")
u be
("Ndertime dhe
rikonstruksion.Prodhim materiale ndertimi, civile dhe ekonomike, rrugore dhe
aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra te
vecanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri, teknologjike dhe te vecanta.
Punime montimi ne impiante e prodhimit dhe shperndarjes se energjise, punime
sherbimi si dhe ne fusha te tjera, import eksport i materialeve te ndertimit te te gjitha
llojeve dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice. Sherbim per mirembajtje ndertesash
civile. Sherbim per mirembajtje rrugesh. Sherbim per rehabilitime infrastrukture &
ndertesa civile. Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh. Sherbim per gjelberim dhe
te brendshem dhe te jashtem. Sherbim per mirembajtje te rrjeteve elektrike te
brendshem dhe te jashtem. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve
per prodhimin e energjise elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e
TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre.
Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve ngritese dhe transportues
(ashensore, shkalle levizese, transportues). Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e
impianteve te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Ndertimi dhe
sherbimi per mirembajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe te
telekomunikacionit. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te
brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndertimi dhe sherbimi per
mirembajtjen e impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi dhe
sherbimi per mirembajtjen e impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve
urbane. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e sistemeve kundra zhurmes per
infrastructure. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial.
Rikonstruksion dhe mirembjtje godinash civile, industirale, veshje fasada Rruge ,
autostrada, mbikalime , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime
nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa,
vejsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje.
Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime te
inxhinjerise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime rifiniture te
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muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe
xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese.
Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura
metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special.
Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime
topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-235610-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi ortakut.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
Shenime Shpjeguese Mela 2018.pdf

10/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-540453-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (4).xlsx
vendim ortaku mela 2019.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (2).xlsx
Leter Deklarimit Drejtimit.pdf
FSHZH.pdf
Shenime shpjeguese 2019.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (2).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (15).xlsx

11/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-697062-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.06., datë 06.05.2021 të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("mela_shpk@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mehdi Lala")

, Nga
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Data ishte
("04/05/2011")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("04/05/2021")

("06/05/2021")
("Mehdi Lala")
,
u be
("06/05/2026")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
16/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-703731-05-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020 .
Lista e Dokumenteve:
Vendim ortaku Mela 2020.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (4).xlsx
Raporti ekspertit.pdf
Leter drejtimi.pdf
Shenime Shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (15).xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (2).xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (2).xlsx

18/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-722459-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-722461-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)
Bilanci Kontabël

Datë: 23/06/2021

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

13

