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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L91418502J

2. Data e Regjistrimit 18/02/2019
3. Emri i Subjektit LIBRARI DYRRAHU
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/02/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/02/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres Durres  DURRES L.3, Rruga Egnatia/3, Godina 
1039, Zona Kadastrale Nr.8514, Volumi 38, Faqe 125, 
Numri i Pasurisë 4/162-N1 
3.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtim të librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për 

fëmijë. Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, eksport dhe çdo 
aktivitet i lejuar nga ligji. Tregtim: Tekste mësimore, libra 
artistik, lodra për fëmijë. Kancelari. Mjete për zyra. Import, 
eksport, tonera, printera, fotokopje, mjete didaktike për 
parashkollor dhe cikli ulët. Pajisje elektronike. Materiale 
konsumi për pajisjet informatike. Pajisje elektronike 
hardware. Vula. Shtypshkrime dhe çdo aktivitet i lejueshëm 
nga ligji. Printime. Të tregtojë me shumicë dhe pakicë mallra 
të ndryshme ushqimore, pije, detergjentë, mallra blegtoral, 
industrial, lëndë të parë dhe çdo lloj malli tjetër të ligjshëm. 
Si dhe çdo veprimtari tjetër të ligjshme në Republikën e 
Shqipërisë. Shkumës. Mirëmbajtje printera/fotokopje.
Indrit Belegu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/02/2019                Deri: 12/02/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët IndritBelegu
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.020.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 34,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët AdrianPina

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 990.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët RahimeBelegu

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 990.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Durres Durres  DURRES Lagjja 12, Rruga Pjetër Hanxhari, 
Pallati SAEL, Kati i parë Durres Durres  DURRES Lagjja 
13, pranë Shkollës 9 vjeçare Bajram Curri Durres Durres  
DURRES Lagjja 6, Rruga Aleksandër Goga, pranë 
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Durres Durres  DURRES 
Lagjja 3, Rruga Egnatia, Ndërtesë Nr.1042, kati i parë 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: LIBRARI DYRRAHU
E-Mail: libraridyrrah@hotmail.com  
Telefon: 0697777234  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-101524-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FD95198-74A6-4CA7-A67E-68A7210287A9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78748B0F-10B9-42ED-A125-7EAE097D928B
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21/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-110959-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë 
21.02.2019, ku është kërkuar: Hapja e 4 (katër) adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 12, Rruga Pjetër Hanxhari, Pallati SAEL, Kati i parë;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 13, pranë Shkollës 9 vjeçare Bajram Curri;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 3, Rruga Egnatia, Ndërtesë Nr.1042, kati i parë;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 6, Rruga Aleksandër Goga, pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-462831-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës date 03.02.2020, per ndryshim objekti 
veprimtarie.
Objekti ishte            ("Tregtim të librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. 
Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji.")          u 
be            ("Tregtim të librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. Shit-
blerje artikuj kanceralie. Import, eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji.Tregtim 
:Tekste mesimore,  Libra artistike, Lodra për fëmijë,Kancelari, Mjete per zyra , 
Import, eksport tonera, printera,fotokopje, mjete didaktike per parashkollor dhe 
cikli ulet,  Paisje elektronike, Material konsumi per paisjet informatike, Pajisje 
elektronike hardware .Vula .Shtypshkrime dhe cdo aktivitet i lejushem nga ligji .")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-516229-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2019.

Lista e Dokumenteve:
2019 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
PF 2019 Librari Dyrrahu.pdf
Vendim ortaku 2019 Librari Dyrrahu.pdf
2019 Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx

11/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-658171-02-21

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33398A83-3135-4C8B-A49B-B3C027F44CD3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61348FE7-81AE-4A31-8754-2B7710B6AACE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C1661AD-221B-467B-9034-07336F463E0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E483F730-A2FA-4A3A-B56A-E249563D2267
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3462CEAC-6F46-4503-8B01-015B4AC1276A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=013055C4-614F-41E9-91A7-1D6E115BF7FE
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve date 
10.02.2021 ku eshte vendosur: Shtimi  i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Tregtim të librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. 
Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji.Tregtim 
:Tekste mesimore,  Libra artistike, Lodra për fëmijë,Kancelari, Mjete per zyra , Import, 
eksport tonera, printera,fotokopje, mjete didaktike per parashkollor dhe cikli ulet,  Paisje 
elektronike, Material konsumi per paisjet informatike, Pajisje elektronike hardware .Vula 
.Shtypshkrime dhe cdo aktivitet i lejushem nga ligji .")          u be            ("Tregtim të 
librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. Shit-blerje artikuj 
kanceralie. Import, eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji. Tregtim: Tekste 
mësimore, libra artistik, lodra për fëmijë. Kancelari. Mjete për zyra. Import, eksport, 
tonera, printera, fotokopje, mjete didaktike për parashkollor dhe cikli ulët. Pajisje 
elektronike. Materiale konsumi për pajisjet informatike. Pajisje elektronike 
hardware. Vula. Shtypshkrime dhe çdo aktivitet i lejueshëm nga ligji. Printime. Të 
tregtojë me shumicë dhe pakicë mallra të ndryshme ushqimore, pije, detergjentë, 
mallra blegtoral, industrial, lëndë të parë dhe çdo lloj malli tjetër të ligjshëm. Si dhe 
çdo veprimtari tjetër të ligjshme në Republikën e Shqipërisë.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-739030-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Vendim ortaku 2020 Librari Dyrrahu.pdf
2020 Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx
2020 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx6_21_2021.xlsx
PF 2020 Librari Dyrrahu.pdf

15/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-743141-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 15.07.2021 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Tregtim të librave shkollorë dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. 
Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, eksport dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji. Tregtim: 
Tekste mësimore, libra artistik, lodra për fëmijë. Kancelari. Mjete për zyra. Import, 
eksport, tonera, printera, fotokopje, mjete didaktike për parashkollor dhe cikli ulët. Pajisje 
elektronike. Materiale konsumi për pajisjet informatike. Pajisje elektronike hardware. 
Vula. Shtypshkrime dhe çdo aktivitet i lejueshëm nga ligji. Printime. Të tregtojë me 
shumicë dhe pakicë mallra të ndryshme ushqimore, pije, detergjentë, mallra blegtoral, 
industrial, lëndë të parë dhe çdo lloj malli tjetër të ligjshëm. Si dhe çdo veprimtari tjetër të 
ligjshme në Republikën e Shqipërisë.")          u be            ("Tregtim të librave shkollorë 
dhe artistike, tregtim lodra për fëmijë. Shit-blerje artikuj kanceralie. Import, eksport 
dhe çdo aktivitet i lejuar nga ligji. Tregtim: Tekste mësimore, libra artistik, lodra për 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=235831A7-53E4-4998-B56D-0A83D825E780
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2093D332-DEF4-4E76-95E7-6B7B85716CC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=574DDDA7-BEA2-4993-979A-27A6E22BE2C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F796A83B-DA0E-40D4-984E-4BC443C0D1CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38AC6682-949B-44CF-B120-5F49C7DA083C
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fëmijë. Kancelari. Mjete për zyra. Import, eksport, tonera, printera, fotokopje, mjete 
didaktike për parashkollor dhe cikli ulët. Pajisje elektronike. Materiale konsumi për 
pajisjet informatike. Pajisje elektronike hardware. Vula. Shtypshkrime dhe çdo 
aktivitet i lejueshëm nga ligji. Printime. Të tregtojë me shumicë dhe pakicë mallra të 
ndryshme ushqimore, pije, detergjentë, mallra blegtoral, industrial, lëndë të parë dhe 
çdo lloj malli tjetër të ligjshëm. Si dhe çdo veprimtari tjetër të ligjshme në 
Republikën e Shqipërisë. Shkumës. Mirëmbajtje printera/fotokopje.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 31/08/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8212AA81-7AA9-4277-B610-F072A23837D2

