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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L51419022R

2. Emri i subjektit Oltjan Hastoçi

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 19/02/2015

5. Fusha e veprimtarisë Tregtim me pakice dhe shumice te materialeve elektrike, 
hidraulike, mjeteve te pastrimit ,vegla pune, elektronike, 
elektroshtepiake dhe sherbime te ndryshme , lyerje te 
brendeshme dhe jashtme , tregtim produktesh ushqimore, 
kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, 
bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra 
makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, 
veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra 
printer, letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim dhe tregti 
elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te 
materialeve kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese 
dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te 
materialeve sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe 
fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. Tregti te 
metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve 
drusore. Tregti te makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe 
pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. Ndertim te 
sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per 
vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te sigurise, 
kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, 
fruta-perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. Tregtim 
mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. 
Tregtim te materialeve te fonderise. Sherbim larje 
automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te hedhjes se 
te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te 
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tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem per 
ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim 
akomodimi,hotelierie dhe kateringu me nenkontrate.Sherbim 
i dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i 
mjeteve motorike me nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve 
dhe regjistrave.Tregtim i materialeve dekorative per 
ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i 
makinava.Shfrytezim i lendeve drusore.Prodhim dhe riparim 
i dyerve dhe dritareve prej druri,alumini dhe hekuri si dhe 
mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i 
qepenave prej xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve 
bujqesore dhe plehrave kimike e organike.Organizim i 
aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per 
peshkim.Prodhim dhe tregtim i grilave te brendshme e 
jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te 
maskave mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol 
etilik,klor i lengshem.Tregtim dhe montim 
kondicioneresh.Tregtim materiale per stervitje.Tregtim 
materialesh BCU.Tregtim i matesave te ujit.Tregtim dhe 
montim i pompave te ujit.Tregtim i dezinfektanteve 
AntiCovid.Tregtim peleti per kaldaja dhe soba.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Njësia bashkiake nr. 2, Rruga e 
Elbasanit, Godina private nr. 237 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE TIRANE Njesia bashkiake nr.2 , 
Rruga e Elbasanit , Godina private nr.237 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: D.O.S "Hastoçi"
E-Mail: dos1212@outlook.com  
Telefon: 0698121513 0683069974 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-877915-02-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-026128-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00A42253-1379-43CB-847B-F1CBC90B67E6
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Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("0695531881")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("dos1212@outlook.com")         
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, kule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri.")          u be            
("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh 
ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, kule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-053563-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, kule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie.")          u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje 
me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh 
pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, humus, pjesë 
makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, veshmbathje, 
tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale hidraulike, materiale 
mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

13/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-498822-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie")          
u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, 
bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale 
kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim 
dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D0B99E7-D527-416B-B406-E91BCA28B3B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B8CCDEC-4079-4D4B-ACF1-8DC74480A6D0
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

15/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-652837-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit dhe numrit te kontaktit. 
Telefon 1 ishte            ("0695531881")          u be            ("0683069974")         
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine.")          u be            ("Rikonstruksion 
ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh ushqimore, 
kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, 
humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, 
veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale hidraulike, 
materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim 
dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti kompjuterash. 
Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te 
materialeve sinjalistike dhe reklama.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

22/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-663503-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Ndryshimi i adresës kryesore 
të ushtrimit të aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.")          u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me 
bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, 
detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra 
makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7C2567F-F5D8-443A-8FEB-1895847429FF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=165D2961-C84C-4EDC-96BE-2178A19C7073
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62133E82-580F-4E97-A169-1B994C7BCFB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC9D9CDE-F388-4FAB-92C4-26F902655A85
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plastike, materiale ndertimi, materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra 
printer, letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. 
Material elektrike. Riprodhim dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene 
guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe 
rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe 
reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. 
Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njësia bashkiake nr. 2, Rruga e Elbasanit, Godina private nr. 237;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
TIRANE Njesia bashkiake nr.2 , Rruga e Elbasanit , Godina private nr.237;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

05/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-681877-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve.")          u be            
("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh 
ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale 
kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim 
dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve 
kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim 
bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe 
fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe 
moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te makinerive dhe mjeteve  bujqesore si 
dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. 
Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E516D35F-D80C-41CD-9BCF-5F0FFF1FA6B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69A49228-D3C0-4416-91F4-E8D35D72B2E4
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

01/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-133963-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  Prokures se Posacme Nr.5 Rep., Nr.3/2 Kol., date 
07.01.2016, me ane te se ciles Z. Oltjan Hastoçi caktone si perfaqauese Z. Devis Hastoçi 
qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo prokure.

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-441819-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I aktit nga Gjendja Civile, date 29.08.2017  qe 
verteton ndryshimin e te dhenave (mbiemrit) nga Oltjan Hastoçi ne Oltjan Dautaj. 
Ndryshim  emri tregtar.
Emri i subjektit ishte            ("Oltjan Hastoçi")          u be            ("Oltjan Dautaj")         
Emri Tregtar ishte            ("D.O.S")          u be            ("D.O.S "Hastoçi"")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

15/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-780216-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete.")          
u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, 
bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale 
kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim 
dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve 
kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24829486-0C25-40A5-BA27-4916227F3482
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3C51562-630D-44B7-B53B-A1B42095F9D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CA3F276-5FC2-494B-AF92-638B377A7FAE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD7CB0AE-EE81-48BC-985F-17EFF834B728
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bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe 
fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe 
moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te makinerive dhe mjeteve  bujqesore si 
dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. 
Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te 
sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, materiale laboratorike, 
veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

26/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-347655-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i mbiemrit të subjektit dhe shtimi i objektit të 
veprimtarisë. 
Emri i subjektit ishte            ("Oltjan Dautaj")          u be            ("Oltjan Hastoçi")         
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. 
Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi 
dhe dizenfiktimi.")          u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë 
brenda dhe jashtë, tregtim produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, 
detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra 
makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba 
plastike, materiale ndertimi, materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra 
printer, letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. 
Material elektrike. Riprodhim dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene 
guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe 
rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe 
reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. 
Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure 
dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per 
vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, 
materiale elektronike, materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB4F0FAD-7C16-469C-972A-420646ACE8B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB1D41DF-0157-420D-8671-F3CEF251DB6F
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perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. 
Tregtim mjete didaktike. Tregtim te materialeve te fonderise.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

24/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-473433-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. 
Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi 
dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise.")          u be            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me 
bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, 
detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra 
makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba 
plastike, materiale ndertimi, materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra 
printer, letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. 
Material elektrike. Riprodhim dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene 
guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe 
rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe 
reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. 
Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure 
dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per 
vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, 
materiale elektronike, materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-
perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. 
Tregtim mjete didaktike. Tregtim te materialeve te fonderise. Sherbim larje 
automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te hedhjes se te dhenave dhe vizitave 
mjekesore ne sistemet e programeve kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve 
te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te 
pijshem.Sherbim akomodimi,hotelierie dhe kateringu me nenkontrate.Sherbim i 
dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i mjeteve motorike me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B42CCCD-307B-4240-9F66-1855422AE73C
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nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i materialeve dekorative 
per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i makinava.Shfrytezim i 
lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej druri,alumini dhe 
hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i qepenave prej 
xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim 
i grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit.")         

Lista e Dokumenteve:

13/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-485184-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. 
Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi 
dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise. Sherbim larje automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te 
hedhjes se te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem 
per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim akomodimi,hotelierie dhe kateringu 
me nenkontrate.Sherbim i dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i 
mjeteve motorike me nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i 
materialeve dekorative per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i 
makinava.Shfrytezim i lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej 
druri,alumini dhe hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i 
qepenave prej xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim i 
grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit.")          u be            
("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh 
ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
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materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale 
kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim 
dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve 
kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim 
bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe 
fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe 
moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te makinerive dhe mjeteve  bujqesore si 
dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. 
Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te 
sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, materiale laboratorike, 
veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. 
Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise. Sherbim larje automjetesh.Sherbim recepsion dhe 
operatorit te hedhjes se te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te 
lengshem per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim 
akomodimi,hotelierie dhe kateringu me nenkontrate.Sherbim i dhenies me qera te 
makinave.Transport karotreci.Servis i mjeteve motorike me 
nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i materialeve dekorative 
per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i makinava.Shfrytezim i 
lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej druri,alumini dhe 
hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i qepenave prej 
xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim 
i grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te 
maskave mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol etilik,klor i lengshem.")         

Lista e Dokumenteve:

14/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-631087-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. 
Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
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materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi 
dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise. Sherbim larje automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te 
hedhjes se te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem 
per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim akomodimi,hotelierie dhe kateringu 
me nenkontrate.Sherbim i dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i 
mjeteve motorike me nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i 
materialeve dekorative per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i 
makinava.Shfrytezim i lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej 
druri,alumini dhe hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i 
qepenave prej xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim i 
grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te maskave 
mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol etilik,klor i lengshem.")          u be            
("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim produktesh 
ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti 
materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, 
materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale 
kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim 
dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve 
kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim 
bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe 
fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe 
moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te makinerive dhe mjeteve  bujqesore si 
dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. 
Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te 
sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, materiale laboratorike, 
veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. 
Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise. Sherbim larje automjetesh.Sherbim recepsion dhe 
operatorit te hedhjes se te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te 
lengshem per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim 
akomodimi,hotelierie dhe kateringu me nenkontrate.Sherbim i dhenies me qera te 
makinave.Transport karotreci.Servis i mjeteve motorike me 
nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i materialeve dekorative 
per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i makinava.Shfrytezim i 
lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej druri,alumini dhe 
hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i qepenave prej 
xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim 
i grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te 
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maskave mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol etilik,klor i 
lengshem.Tregtim dhe montim kondicioneresh.Tregtim materiale per 
stervitje.Tregtim materialesh BCU.Tregtim i matesave te ujit.Tregtim dhe montim i 
pompave te ujit.Tregtim i dezinfektanteve AntiCovid.Tregtim peleti per kaldaja dhe 
soba.")         

Lista e Dokumenteve:

20/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-647015-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit. Hapja e nje adrese dytesore.
Objekti ishte            ("Rikonstruksion ndërtesash, lyerje me bojë brenda dhe jashtë, tregtim 
produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, lëndë pastrimi, bimë 
dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe dru zjarri. Tregti materiale 
industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, materiale ndertimi, materiale 
hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, letra dhe materiale kancelarie. 
Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material elektrike. Riprodhim dhe tregti 
kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te 
materialeve per zjarrfikese dhe rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve 
sinjalistike dhe reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te 
gomave. Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure dekorative. 
Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te trete. 
Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, materiale elektronike, 
materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-perime, sherbim pastrimi 
dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. Tregtim mjete didaktike. Tregtim te 
materialeve te fonderise. Sherbim larje automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te 
hedhjes se te dhenave dhe vizitave mjekesore ne sistemet e programeve 
kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem 
per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te pijshem.Sherbim akomodimi,hotelierie dhe kateringu 
me nenkontrate.Sherbim i dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i 
mjeteve motorike me nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i 
materialeve dekorative per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i 
makinava.Shfrytezim i lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej 
druri,alumini dhe hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i 
qepenave prej xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim i 
grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te maskave 
mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol etilik,klor i lengshem.Tregtim dhe 
montim kondicioneresh.Tregtim materiale per stervitje.Tregtim materialesh BCU.Tregtim i 
matesave te ujit.Tregtim dhe montim i pompave te ujit.Tregtim i dezinfektanteve 
AntiCovid.Tregtim peleti per kaldaja dhe soba.")          u be            ("Tregtim me pakice 
dhe shumice te materialeve elektrike, hidraulike, mjeteve te pastrimit ,vegla pune, 
elektronike, elektroshtepiake dhe sherbime te ndryshme , lyerje te brendeshme dhe 
jashtme , tregtim produktesh ushqimore, kinkalerie, mjetesh pastrimi, detergjentësh, 
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lëndë pastrimi, bimë dekorative, lule, humus, pjesë makinash, vajra makinash dhe 
dru zjarri. Tregti materiale industriale, veshmbathje, tuba betoni, tuba plastike, 
materiale ndertimi, materiale hidraulike, materiale mobilerie. Tregti bojra printer, 
letra dhe materiale kancelarie. Riprodhim dhe tregti elektromekanike. Material 
elektrike. Riprodhim dhe tregti kompjuterash. Elektroshtepijake. Ene guzhine. 
Tregtim te materialeve kozmetike, tregtim te materialeve per zjarrfikese dhe 
rimbushjen e tyre. Tregtim bulmeti, tregtim te materialeve sinjalistike dhe 
reklama.Tregti te librave dhe fletoreve artistike dhe shkollore. Tregti te gomave. 
Tregti te metrazheve, tapeteve dhe moketeve. Tregti te lendeve drusore. Tregti te 
makinerive dhe mjeteve  bujqesore si dhe pesticideve. Tregti pllaka dhe gure 
dekorative. Ndertim te sistemit te vaditjes. Transport mallrash dhe udhetaresh per 
vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te sigurise, kamerave dhe montimi i tyre, 
materiale elektronike, materiale laboratorike, veshje sportive dhe veshje pune, fruta-
perime, sherbim pastrimi dhe dizenfiktimi. Tregtim mobiljesh dhe mobileri zyre. 
Tregtim mjete didaktike. Tregtim te materialeve te fonderise. Sherbim larje 
automjetesh.Sherbim recepsion dhe operatorit te hedhjes se te dhenave dhe vizitave 
mjekesore ne sistemet e programeve kompjuterike.Tregtim soba ngrohje dhe llojeve 
te tjera.Tregtim paleti dhe gazi te lengshem per ngrohje.Tregtim kafeje dhe uji te 
pijshem.Sherbim akomodimi,hotelierie dhe kateringu me nenkontrate.Sherbim i 
dhenies me qera te makinave.Transport karotreci.Servis i mjeteve motorike me 
nenkontrate.Shtypshkrim i blloqeve dhe regjistrave.Tregtim i materialeve dekorative 
per ambjentet e brendshme e jashtme .Import dhe tregtim i makinava.Shfrytezim i 
lendeve drusore.Prodhim dhe riparim i dyerve dhe dritareve prej druri,alumini dhe 
hekuri si dhe mekanizmave automatik te tyre.Prodhim dhe tregtim i qepenave prej 
xingate dhe duralumini.Tregtim i imputeve bujqesore dhe plehrave kimike e 
organike.Organizim i aktiviteteve kulturore dhe artistike.Sherbim audio dhe 
videofoni.Tregtim i materiale dhe bazes ushqimore per peshkim.Prodhim dhe tregtim 
i grilave te brendshme e jashtme per dritare si dhe i tendave te diellit. Tregtim te 
maskave mbrojtese ,dorezave dhe dezifektante si xhel, alkol etilik,klor i 
lengshem.Tregtim dhe montim kondicioneresh.Tregtim materiale per 
stervitje.Tregtim materialesh BCU.Tregtim i matesave te ujit.Tregtim dhe montim i 
pompave te ujit.Tregtim i dezinfektanteve AntiCovid.Tregtim peleti per kaldaja dhe 
soba.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
TIRANE Njesia bashkiake nr.2 , Rruga e Elbasanit , Godina private nr.237;         "

Lista e Dokumenteve:

Datë:17/07/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
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(i nëpunësit të sportelit)


