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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)

L56503401V

2. Emri i subjektit Dritan Xheka

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 03/03/2015

5. Fusha e veprimtarisë Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, 
hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese 
kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh 
dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. 
Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, 
pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe 
fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, 
material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie 
etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, 
konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe 
monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim 
pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te 
tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, 
pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe 
rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i 
sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe 
tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per 
spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. 
Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe 
sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje 
artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe 
ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, 
materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. 
Tregtimmakinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti 
libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, 
fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve 
alkoolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, 



2

mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. 
Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, 
avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me arrotrec. 
Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat 
portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim 
urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. 
Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, 
dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali 
dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te 
deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. 
Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve 
spitalore. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime ajrore 
detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. 
Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda 
dhe jashte Vendi .Organizimi i udhetimeve per qellime 
biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e 
siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjensive te 
sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, 
taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare 
udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per 
llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 
promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka 
dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare.Mallra 
industrial te lendeve te para e materialve te mdertimit si dhe 
makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per 
automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim 
dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport mallrash 
brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. 
Tregtim dyshekesh, batanie, jasteke, mbulesa dhe çarçafe, 
kozmetike dhe materiale parukerie, elektroshtepiake. 
Tregtim dhe montim kondicioneresh.Sherbim mirembajtje 
dhe tregeti e paisjeve  mjekesore.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber  Shupenze SHUPENZE Lagjja Qender, rruga e 
Komunes, ndertesa nr.1, kati i pare 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Dritan Xheka
E-Mail: d.xheka@hotmail.com  
Telefon: 0695146711  

9. Statusi Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-905345-03-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

04/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-393947-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi I objektit te vepritmarise Saktesim kodi
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te veshjeve dhe artikujve te ndryshem.")          u be            
("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale 
ndertimi dhe artikuj te ndryshem.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

07/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-060277-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, 
materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem.")          u be            ("Tregti me pakice te 
artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te 
ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe 
festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme 
frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material 
pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i 
materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe 
monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. 
Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te 
zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, 
plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje 
artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, 
eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash 
te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 
punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. 
Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha 
llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C73D8AD-530A-4D46-B736-3AEB52E94DB5
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zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. 
Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, 
kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te 
varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. 
Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekiesore dhe reagent te 
ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

11/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-424768-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti dhe ndryshimi i numrit te telefonit.  
Telefon ishte            ("0674019680")          u be            ("0695146711")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, 
materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe 
tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. 
Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i materialeve 
restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. 
Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje 
te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. 
Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve 
grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe 
pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. 
Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe 
solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. 
Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime 
postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh 
me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te 
mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe 
rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, 
peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. 
Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim 
i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore.")          u be            
("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale 
ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AB465EF-4EB9-4766-AF11-E4E31C887012
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Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. 
Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, 
dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. 
Prodhim dhe tregtim  i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te 
veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh 
te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te 
ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe 
rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe 
prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te 
buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim 
druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione 
te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. 
Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale 
pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime 
etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave 
ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te 
te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe 
autobusi. Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i 
mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim 
urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme 
pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe 
mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte 
ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi 
Turistike. Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje 
biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte 
Vendi .Organizimi i udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per 
prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjensive te 
sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze 
tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer 
dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjensi 
Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e 
termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te mdertimit si dhe 
makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe 
tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport 
mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

04/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-962271-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5E5F5C6-FC3E-48C2-A734-F013B0E0E204
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E-Mail ishte            ("")          u be            ("d.xheka@hotmail.com")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, 
materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe 
tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. 
Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i materialeve 
restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. 
Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje 
te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. 
Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve 
grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe 
pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. 
Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe 
solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. 
Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime 
postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh 
me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te 
mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe 
rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, 
peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. 
Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim 
i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. 
Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. 
Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i 
udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te 
makinave dhe produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte 
vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per 
trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 
promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, 
hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te 
mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve 
dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport 
mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti")          u be            
("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale 
ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. 
Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. 
Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, 
dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. 
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Prodhim dhe tregtim  i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te 
veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh 
te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te 
ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe 
rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe 
prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te 
buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim 
druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione 
te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. 
Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale 
pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime 
etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave 
ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te 
te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe 
autobusi. Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i 
mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim 
urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme 
pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe 
mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte 
ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi 
Turistike. Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje 
biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte 
Vendi .Organizimi i udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per 
prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjensive te 
sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze 
tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer 
dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjensi 
Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e 
termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te mdertimit si dhe 
makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe 
tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport 
mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. Tregtim 
dyshekesh, mbulesa dhe çarçafe, kozmetike dhe materiale parukerie, 
elektroshtepiake. Tregtim dhe montim kondicioneresh.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

16/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-974449-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2013E555-8BBC-4695-9C32-96CB6B52E9FD
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materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe 
tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. 
Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i materialeve 
restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. 
Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje 
te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. 
Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve 
grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe 
pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. 
Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe 
solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. 
Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime 
postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh 
me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te 
mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe 
rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, 
peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. 
Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim 
i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. 
Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. 
Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i 
udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te 
makinave dhe produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte 
vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per 
trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 
promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, 
hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te 
mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve 
dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport 
mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. Tregtim dyshekesh, 
mbulesa dhe çarçafe, kozmetike dhe materiale parukerie, elektroshtepiake. Tregtim dhe 
montim kondicioneresh.")          u be            ("Tregti me pakice te artikujve 
higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. 
Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te 
ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, 
dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe 
fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. 
Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i materialeve 
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restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve 
historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene 
kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, 
pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes 
kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe 
tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. 
Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. 
Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje artikuj 
sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, 
produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te 
perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 
punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. 
Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha 
llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 
zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. 
Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, 
kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te 
varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. 
Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekiesore dhe reagent te 
ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime 
ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. Sherbime ne fushen e 
Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i udhetimeve per 
qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te makinave 
dhe produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte 
vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent 
per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim 
atrikuj promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje 
hidraulike, hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e 
materialve te mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per 
automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. 
Agjensi doganore. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. 
Sherbime Interneti. Tregtim dyshekesh, batanie, jasteke, mbulesa dhe çarçafe, 
kozmetike dhe materiale parukerie, elektroshtepiake. Tregtim dhe montim 
kondicioneresh.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

11/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-561782-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=390D21A3-1BA3-4D2A-ADDA-67876A26E258
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Lista e Dokumenteve:
Vendim Ortaku D.Xheka.pdf
D.Xheka e saktaPasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas 
natyres (2).xlsx
Shenime Dritan Xheka 2019.pdf
D.Xheka e sakte Pasqyra e pozicionit financiar (3).xlsx

16/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-605284-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Ndryshim ne fushen e objektit.  
Emri Tregtar ishte            ("")          u be            ("Dritan Xheka")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, 
materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe 
tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. 
Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim  i materialeve 
restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. 
Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje 
te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. 
Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve 
grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe 
pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. 
Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe 
solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe 
shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. 
Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport   te   pijeve   alkoolike,  mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime 
postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh 
me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te 
mjeteve detare. Dekor, ndricim  dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe 
rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, 
peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. 
Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim 
i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale 
mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. 
Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. 
Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i 
udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te 
makinave dhe produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte 
vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per 
trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1334F96F-EA09-462B-9A9D-8C1746DD0DFA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81FB76BE-B7FC-453D-823A-BCBE0EEC2F40
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81FB76BE-B7FC-453D-823A-BCBE0EEC2F40
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1648E77-3759-4717-8344-B585F69FE863
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0CD22506-FC20-4205-9DC0-EFCDD8D4E75F
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promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, 
hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te 
mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve 
dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport 
mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. Tregtim dyshekesh, 
batanie, jasteke, mbulesa dhe çarçafe, kozmetike dhe materiale parukerie, 
elektroshtepiake. Tregtim dhe montim kondicioneresh.")          u be            ("Tregti me 
pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe 
artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh 
dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme 
frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material 
pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i 
materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe 
monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. 
Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te 
zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, 
plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje 
artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, 
eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtimmakinash 
te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 
punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. 
Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha 
llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 
zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime 
bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, 
mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim 
dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave 
publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekiesore dhe reagent te ndryshem. 
Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime ajrore 
detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si 
udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i udhetimeve per qellime 
biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te makinave dhe 
produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, 
taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per 
trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 
promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, 
hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te 
mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te 
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llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. 
Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. 
Tregtim dyshekesh, batanie, jasteke, mbulesa dhe çarçafe, kozmetike dhe materiale 
parukerie, elektroshtepiake. Tregtim dhe montim kondicioneresh.Sherbim 
mirembajtje dhe tregeti e paisjeve  mjekesore.")         

Lista e Dokumenteve:

28/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-758592-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020. 

Lista e Dokumenteve:
Dritan Xheka  shenime 2020.pdf
D.Xheka e sakte Pasqyra e pozicionit financiar (3).xlsx
D.Xheka e saktaPasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas 
natyres (2).xlsx
Dritan Xheka vendim ortaku 2020.pdf

Datë:05/08/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D90BFF63-F4B8-48F0-A68C-B716D6094C0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B1D7A73-C6CD-4EF0-87AA-15021524E53E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F30D41E7-3769-45C5-A2E4-F7891C6B7BDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F30D41E7-3769-45C5-A2E4-F7891C6B7BDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3691F4A7-8296-4E2E-A197-664B34FA2F23

