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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)

K42611766Q

2. Emri i subjektit SOFIA MYFTARI

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 15/03/2005

5. Fusha e veprimtarisë Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe 
mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te 
ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje 
zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike 
fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te 
fonive, auditor senat, mediave,kamera ,aparate 
fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet 
komjuterike ,elektronike dhe teknologjike.Tregtim i fara 
fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim, 
hapje pastrim dhe mirembajtje te kanaleve vaditese dhe 
kulluese, punime te kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te 
mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i 
produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile 
dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave 
civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Shitje stabilizant, cakell, zhavorr, rere, 
bitum, asfalt si dhe punime te ndryshme me to, rruge dhe 
mirembajtje rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi 
dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, 
shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per 
automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim 
veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime 
ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import 
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eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per 
fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te 
ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me 
shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe 
fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te 
tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te 
matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e ujit dhe per 
perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi 
per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, 
rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te 
kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve 
dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave 
si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe 
industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, 
seminare),organizim dhe transport kombetar dhe 
nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te 
permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje matesash 
uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te 
materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-
shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). 
Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe 
shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, 
dezifektant, veshje etj).  Berber dhe sallon bukurie

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Lagjia 18 Shtatori, 
Godine nje kateshe  perball me Fakultetin Ekonomik 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Lagjja 18 Shtatori, 
rruga Reshat Kokalari, objekti nr. 29/23 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: SOFIA MYFTARI
E-Mail: ladovikseferi@yahoo.com  
Telefon: 0692181802  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-013443-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 18/02
/2005

Numri i Vendimit:22, Gjykata:Gjirokastër
Data e regjistrimit:18.02.2005 Emri subjektit:Sofia Myftari Forma ligjore: Person Fizik 
Fusha e veprimtarise;Tregti te artikujve industrial, elektronike, pajisje zyre, kancelari dhe 
sherbime elektronike. Vendi i ushtrimit te aktivitetit:Gjirokaster.  

Lista e Dokumenteve:
EL.08.01.08.PF1- (48).pdf

25/02/2010 Numri i ceshtjes: CN-355499-02-10
Telefon ishte            ("")          u be            ("084265003")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjia 18 Shtatori, Godine nje kateshe  perball me Fakultetin 
Ekonomik;         "
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         18 SHTATORI;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

04/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-345261-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.")          u be            ("Tregti e pergjithshme e 
artikujve industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e sherbime 
elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

04/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-986384-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

10/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-590523-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit.  
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).")          

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D3DC46C-9C2D-4DC1-B5E4-DEE8BA47AC43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D4BD4BB-C039-4828-98B6-7E75345A5B91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48243EC9-A267-42BB-BAB6-2339C00FA8F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C158FCAF-FE04-4EE9-96CD-759729D873BB
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u be            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-784316-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarim i adresës së email-it dhe shtim i objektit të aktivitetit.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("ladovikseferi@yahoo.com")         
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi")          u be            
("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e 
sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi 
ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj 
industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, 
shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, 
kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, 
dezisektim, deratizim. Sherbime ne fushen e ndertimit. Organizim eventesh 
(konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, 
shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per 
gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e 
baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si 
dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i 
artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, 
hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te 
artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. 
Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te 
pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe 
vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. 
Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

31/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-801556-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF123BA6-9D09-4720-A622-4D2E98F8CB41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C3788B1-BC32-4FC5-BC9B-587E8E984EC8
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pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, 
dezisektim, deratizim. Sherbime ne fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, 
seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe 
servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  
Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-
perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. 
Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. Import te  
artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe 
per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te 
te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice 
dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te 
ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te 
pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te 
tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore.")          u be            ("Tregti e 
pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e sherbime 
elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi 
ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj 
industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, 
shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, 
kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne 
fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim 
udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim 
me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-
perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime 
ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. 
Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, 
fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. 
Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me 
pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te 
materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice 
dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe 
fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I 
aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente 
private, publike dhe shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar 
I udhetareve dhe turisteve. Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, 
auditor senat, mediate. Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve 
bujqesore (pesticideve) .")         
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

27/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-835444-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) .")          u be            
("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e 
sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi 
ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj 
industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, 
shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, 
kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne 
fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim 
udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim 
me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-
perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime 
ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. 
Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, 
fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. 
Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A675CA32-7A76-46B9-BEF7-A038747A9949
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pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te 
materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice 
dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe 
fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I 
aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente 
private, publike dhe shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar 
I udhetareve dhe turisteve. Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, 
auditor senat, mediate. Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve 
bujqesore (pesticideve) . Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per 
femije.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-865090-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije.")          u be            ("Tregti e 
pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e sherbime 
elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi 
ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj 
industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, 
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shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, 
kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne 
fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim 
udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim 
me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-
perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime 
ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. 
Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, 
fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. 
Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me 
pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te 
materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice 
dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe 
fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I 
aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente 
private, publike dhe shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar 
I udhetareve dhe turisteve. Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, 
auditor senat, mediate. Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve 
bujqesore (pesticideve) . Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per 
femije. Riparim dhe shitje  kondicioneresh.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

14/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-937175-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie, ndryshim adrese emaili, 
ndryshim numri kontakti.
Telefon ishte            ("084265003")          u be            ("0692382912")         
E-Mail ishte            ("ladovikseferi@yahoo.com")          u be            
("feritmyftari@yahoo.com")         
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
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pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh.")          u be            ("Tregti e pergjithshme e artikujve 
industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim 
Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje 
dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, 
elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe 
laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. 
Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, tregtim i fara 
fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe organike. Sherbime ne 
bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen e ndertimit. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti 
pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe 
veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe 
shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik 
(printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), 
elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te 
gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice 
dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve 
te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, 
materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material 
motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe 
atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore. 
Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje 
fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj.")         

Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit

22/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-016533-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje fasadash 
te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj.")          
u be            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, 
paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe 
shitje  fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve 
ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , 
tregtimi I plehrave kimike dhe organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, 
dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen e ndertimit. Organizim eventesh 
(konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, 
shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per 
gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e 
baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si 
dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i 
artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
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kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, 
hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te 
artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. 
Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te 
pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe 
vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. 
Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore. Organizim 
aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. Mirembajtja e 
njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. Pergatitja dhe 
tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje tapetesh, 
rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje 
fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

26/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-019218-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
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tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje fasadash 
te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. 
Sherbime dekorative festash.")          u be            ("Tregti e pergjithshme e artikujve 
industrial,elektronik,paisje zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim 
Eventesh (Konferenca, seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje 
dhe printimi. Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, 
elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe 
laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. 
Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, tregtim i fara 
fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe organike. Sherbime ne 
bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen e ndertimit. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti 
pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe 
veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe 
shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik 
(printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), 
elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te 
gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice 
dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve 
te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, 
materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material 
motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe 
atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore. 
Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje 
fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparim dhe shitje e mobiljeve te 
ndryshme.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

28/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-079009-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja 18 Shtatori, rruga Reshat Kokalari, objekti nr. 29/23;         
"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

23/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-204996-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme e artikujve industrial,elektronik,paisje 
zyre,kancelari e sherbime elektronike.Organizim Eventesh (Konferenca, 
seminare).Sherbime pastrimi ambjentesh. Sherbim fotokopje dhe printimi. Tregti e 
pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje 
zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, 
printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore 
dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve , tregtimi I plehrave kimike dhe 
organike. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim (3 D). Sherbime ne fushen 
e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Shitja e baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim 
i artikujve ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me 
shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import 
te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe 
me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore. Organizim aktivitetesh kulturoe, transport kombetar I udhetareve dhe turisteve. 
Mirembajtja e njesive kompjuterike e sistemeve te fonive, auditor senat, mediate. 
Pergatitja dhe tregtimi I  produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve) . Larje 
tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Shitje lodrash per femije. Riparim dhe shitje  
kondicioneresh. Tregtim me shumice dhe me pakice te shkumesit shkollor. Lyerje fasadash 
te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. 
Sherbime dekorative festash. Riparim dhe shitje e mobiljeve te ndryshme.")          u be            
("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj 
elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe 
shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale 
dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor 
senat, mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe 
konfigurime te programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike 
,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine 
shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute 
bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si 
dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A02CA05E-67B3-4D81-85B0-8DE32E0D680D
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dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime 
civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore 
me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. 
Riparimi dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje 
automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te 
automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. 
Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi dhe 
rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve elektronik 
(printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per 
fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me 
shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim 
Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te 
matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe 
matesa elektrik . Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, 
Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, 
frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, 
lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe 
industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe 
nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. ")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

15/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-263680-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
2.Pasqyra e performancës sipas natyres sofia  pf.xlsx
1.Pasqyra e pozicionit financiar sofia p.f.xlsx
bilanci sofia qkr v 2018   QKR.pdf
SOFIA MYFTARI DIVIDENTI V. 2018.pdf

25/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-347084-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimin e adresës E-Mail dhe numrit të telefonit.
Telefon ishte            ("0692382912")          u be            ("0692181802")         
E-Mail ishte            ("feritmyftari@yahoo.com")          u be            
("ladovikseferi@yahoo.com")         

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D363D300-F60F-447D-853F-60B78861059C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5639F2D-02B3-4649-BBA9-55E0C347E3B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5487985-C85F-42EA-863B-39DA86E31CC9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8A57441-3BBA-4DD0-B410-6439F1560B28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49087474-B16D-446F-B8CC-799B320BEC9E
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Dokumenti i autorizimit

23/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-436490-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. ")          u be            ("Tregti e 
pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, 
elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te 
ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, 
detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, 
printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe 
bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i 
P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te 
mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F9864E8-4F11-4534-B419-3EA1E3BAE0F3
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preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile 
dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te 
gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi 
dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe 
servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per 
gatim dhe per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe 
veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve 
dhe hapesirave. Import eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe 
tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe 
atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me 
pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete 
te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . 
Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, 
rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe 
mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave 
si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe 
sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh 
(konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe nderkombetar i 
udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  
turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe 
energjie elektrike.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

07/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-534746-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019.

Lista e Dokumenteve:
AQT SOFIA MYFTARI V. 2019.pdf
BILANCI V. 2019 SOFIA MYFTARI.pdf
Dividenti Sofia Myftari v. 2019.pdf
2.Pasqyra e performancës sipas natyres sofia  pf.xlsx
1.Pasqyra e pozicionit financiar sofia p.f.xlsx

28/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-580114-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA1BCC63-ABA9-4918-81FB-1F0FB13CE258
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C95CB76E-7327-429D-B95E-BFC06C36DA96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD94DB4C-7228-439E-8BCA-5A327FFF4AB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=228D5215-D3AD-45EA-8EA0-5F642224904C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AFA10C9F-482C-4FA7-B689-A8C3B43C2E17
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A5F7223-5A32-4A6B-A86C-C06CDDC10C32
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elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike.")          u be            ("Tregti e pergjithshme 
("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete 
didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per 
shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, detergjente, 
paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, printera, 
kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, mediave,kamera ,aparate 
fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te programeve dhe softwere-
ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve 
ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i 
fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, 
dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore 
,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje 
dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave 
dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice 
te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. 
Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe 
aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. 
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Import eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe 
bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha 
materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve 
spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi 
dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te 
gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e 
ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per 
ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. 
Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe 
transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. 
Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

22/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-635016-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
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dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime 
ekspertize higjeno-shendetesore.")          u be            ("Tregti e pergjithshme ("Import-
eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike 
dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e 
kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje 
zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, printera, kompjutera, 
kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, mediave,kamera ,aparate 
fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te programeve dhe softwere-
ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve 
ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i 
fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, 
dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore 
,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje 
dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave 
dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice 
te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. 
Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe 
aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. 
Import eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe 
bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha 
materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve 
spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi 
dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te 
gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e 
ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per 
ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. 
Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe 
transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. 
Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet 
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(lende djegese per ngrohje)")         

Lista e Dokumenteve:

06/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-640958-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime 
ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje)")          u be            
("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj 
elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe 
shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale 
dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor 
senat, mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe 
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konfigurime te programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike 
,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine 
shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute 
bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si 
dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve 
dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime 
civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore 
me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. 
Riparimi dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje 
automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te 
automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. 
Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi dhe 
rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve elektronik 
(printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per 
fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me 
shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim 
Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te 
matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe 
matesa elektrik . Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, 
Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, 
frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, 
lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe 
industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe 
nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe 
mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve 
te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per 
ngrohje). Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te 
artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj). ")         

Lista e Dokumenteve:

09/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-657002-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
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Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime 
ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim 
ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti 
COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj). ")          u be            ("Tregti e pergjithshme 
("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete 
didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per 
shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, detergjente, 
paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, printera, 
kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, mediave,kamera ,aparate 
fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te programeve dhe softwere-
ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve 
ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i 
fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, 
dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore 
,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje 
dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave 
dhe hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice 
te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. 
Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe 
aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. 
Import eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe 
bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha 
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materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve 
spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi 
dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te 
gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e 
ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per 
ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. 
Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe 
transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. 
Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet 
(lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice 
dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  
Berber dhe sallon bukurie")         

Lista e Dokumenteve:

01/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-665474-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti dhe të dhënash vullnetare.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim,si dhe shitje te mjeteve motorrike 
dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
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klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime 
ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim 
ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti 
COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  Berber dhe sallon bukurie")          u be            
("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj 
elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe 
shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale 
dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor 
senat, mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe 
konfigurime te programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike 
,elektronike dhe teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine 
shtazore dhe bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute 
bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim, 
hapje pastrim dhe mirembajtje te kanaleve vaditese dhe kulluese, punime te 
kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja 
dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne 
fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te 
godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. 
Shitje stabilizant, cakell, zhavorr, rere, bitum, asfalt si dhe punime te ndryshme me 
to, rruge dhe mirembajtje rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja 
e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. 
Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim 
dhe per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje 
pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe 
hapesirave. Import eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, 
tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te 
gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te 
ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me 
pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete 
te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . 
Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, 
rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe 
mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave 
si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe 
sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh 
(konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe nderkombetar i 



25

udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  
turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe 
energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime ekspertize 
higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi 
delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti 
COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  Berber dhe sallon bukurie")         

Lista e Dokumenteve:

25/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-675993-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
2.Pasqyra e performancës sipas natyres sofia  pf.xlsx
AQT SOFIA V. 2020.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar sofia p.f.xlsx
BILANCI  SOFIA V. 2020.pdf

15/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-719415-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim  objekti. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve ushqimore e blektorale  me origjine shtazore dhe bimore 
dhe fruta-perime, Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim, hapje pastrim dhe mirembajtje te 
kanaleve vaditese dhe kulluese, punime te kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te mjeteve 
motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore 
(pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe 
riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve, etj. Shitje stabilizant, cakell, zhavorr, rere, bitum, asfalt si dhe punime te 
ndryshme me to, rruge dhe mirembajtje rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi 
dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. 
Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per 
automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe 
aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import 
eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per 
printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1E1F6D3-A6E0-4F55-B202-97A7C3428109
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB0FE435-B2DD-4817-9CD0-650636AE3E32
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=12F20C2D-56E2-428B-98B6-89D05A3E175D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A10A22F-E20D-400F-80CD-E33E569C4241
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artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe 
fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te gjitha 
veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e ujit dhe per 
perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per ambjente private, publike 
dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te 
kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te 
guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe 
industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe 
nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete kulturore dhe 
udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe 
energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime ekspertize 
higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi 
delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-
19(maska, dezifektant, veshje etj).  Berber dhe sallon bukurie")          u be            ("Tregti 
e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, 
elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te 
ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, 
detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, 
printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara 
fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, 
dezifektim, dezisektim, deratizim, hapje pastrim dhe mirembajtje te kanaleve 
vaditese dhe kulluese, punime te kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te mjeteve 
motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve 
bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe 
shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha 
llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Shitje stabilizant, cakell, zhavorr, rere, bitum, 
asfalt si dhe punime te ndryshme me to, rruge dhe mirembajtje rrugesh. Sherbime 
dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese 
kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e 
baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime sherbimi ne 
siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te 
artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, 
fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe 
artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe 
fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te 
gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e 
ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per 
ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. 
Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
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elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe 
transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. 
Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet 
(lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice 
dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  
Berber dhe sallon bukurie")         

Lista e Dokumenteve:

15/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-720555-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie. 
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe 
materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes 
shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime 
,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, 
mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te 
programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe 
teknologjike.Tregtia e artikujve bimore dhe fruta-perime, Tregtim i fara 
fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, 
dezisektim, deratizim, hapje pastrim dhe mirembajtje te kanaleve vaditese dhe kulluese, 
punime te kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore 
,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne 
fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te 
godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Shitje 
stabilizant, cakell, zhavorr, rere, bitum, asfalt si dhe punime te ndryshme me to, rruge dhe 
mirembajtje rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te 
ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te 
vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per 
punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import eksport te artikujve 
elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe 
per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si 
atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice 
dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe 
mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe 
klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime 
pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh 
etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri 
te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport 
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kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete 
kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje 
matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime 
ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim 
ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti 
COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  Berber dhe sallon bukurie")          u be            
("Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj 
elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe 
shitje lodrash te ndryshme  per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale 
dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh 
elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor 
senat, mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe 
konfigurime te programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike 
,elektronike dhe teknologjike.Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe 
i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim, hapje pastrim 
dhe mirembajtje te kanaleve vaditese dhe kulluese, punime te kolektoreve, traseve 
etj, si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i 
produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, 
ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe 
shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Shitje stabilizant, cakell, 
zhavorr, rere, bitum, asfalt si dhe punime te ndryshme me to, rruge dhe mirembajtje 
rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. 
Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave 
lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime 
sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te 
tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import 
eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra 
per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe 
artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe 
fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te 
gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e 
ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per 
ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. 
Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe 
paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve 
elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse 
zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe 
transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida 
turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime  turistike te permasave te ndryshme. 
Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjeno-shendetesore. Tregtia e pellet 
(lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice 
dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj).  
Berber dhe sallon bukurie")         
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Lista e Dokumenteve:

Datë:23/08/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


