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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) L71305518R

2. Data e Regjistrimit 05/01/2017
3. Emri i Subjektit STUDIO SERVICES " K - SA"
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/01/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/01/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 3, Rruga Egnatia dhe Rruga 
Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i parë 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 

projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, 
datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. 
Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për 
Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe 
Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe 
inspektim e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe 
mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. 
Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit 
elektrik. Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër 
veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit 
profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat 
e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe 
negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas 
përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 
1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë 
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dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile 
sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e 
pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me 
ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime 
rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash 
civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, 
mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme 
të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe vlerësim 
ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve 
në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, 
aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare 
IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të 
monumenteve të trashëgimisë kulturore. Veprimtari 
arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh 
gjeologjike, inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. 
Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe 
strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do 
pajiset shoqëria. Prodhimi i materialeve ndërtimore. 
Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe 
për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të 
Agjentit Komisioner. Shërbime përkthimi. Sigurimin ndaj 
dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për 
veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në 
sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga 
legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore 
dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit - blerjen e 
produkteve higjeno-sanitare. Shërbimi i Auditimit të 
Energjisë sipas liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, 
shpërndarjen, furnizimin e gazit ose ngrohjes. Prodhimin, 
transportimin, shpërndarjen, furnizimin e ujit të pijshëm. 
Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e 
energjisë elektrike. Shërbime transporti. Shërbime postare. 
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje 
dhe/ose kullota III.7.A. Shërbime ndërhyrëse në raste 
emergjencash I.2.B. Shit-blerje automjetesh të reja dhe të 
përdorura. Dhënien me qera të automjeteve. Çertifikim, 
menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina 
industriale dhe në transport. Kurse dhe trajnime të formimit 
profesional, për punëdhënësin – “Personi i Ngarkuar 
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Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, për Rriskun 
e Lartë, për Koordinatorin e Sigurisë, për Menaxherin e 
Sigurisë dhe Shëndetin në Punë, për Menaxhimin e 
Emergjencave, për Mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në 
mjedis, për Përfaqësuesin e Punëtorëve për Sigurinë, për 
Rrezikun Elektrik, për punëtorët në montim/çmontim/ 
transformimi i skelave, për punonjësin përgjegjës, të 
punonjësve të caktuar për të punuar në lartësi dhe përdorimi i 
P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia nga lartësia, për punëtorët 
për rrezikun e ekspozimit ndaj zhurmës dhe përdorimi P.M.I 
–ve për mbrojtjen e dëgjimit, për kualifikimin e operatorëve 
për përdorimin e platformave lëvizëse për punë në lartësi, që 
veprojnë me dhe pa stabilizues, për kualifikimin e 
operatorëve për përdorimin e Autovinç dhe Vinç mbi 
Kamion, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e 
Vinç Kulle, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e 
ngarkuesve ballor vetëlëvizës, për kualifikimin e operatorëve 
për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm, për kualifikimin e 
operatorëve për përdorimin e Makinerive për ndërhyrje në 
tokë (Earth Moving Machines E.M.M) “eskavator me krah 
hidraulik / fadroma / makina ngarkuese / pompë betoni.
Diana Dedja10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 30/01/2020                Deri: 19/08/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

2) Administratori Kamerion Bashkim Salillari dhe 
Administratori Diana Surja Dedja, duhet të jenë vetëm 
bashkarisht për kryherjen e veprimeve të transaksionit të 
tërheqies kesh apo të transfertave të parave dhe likujdimeve  
të faturave apo çdo vbeprimi tjetër ndaj të tretëve që janë 
subjekte juridike apo fizike private lidhur me numrin e 
llogaris IBAN:AL88 2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur 
pranë bankës CREDIN. Kanë të drejtë të kryejnëçdo veprim 
veç e veç vetëm lidhur me pagesat që rrjedhin nga detyrimi 
për pagimin e taksave vendore taksave qëndrore, gjobave 
lidhur me këto taksa, sigurimeve shoqërore e shëndetsore, 
rinovimin e liçencave të shoqërisë  apo çdo veprim që lidhet 
me mandat pagesat, të lëshuara nga Organet dhe institucionet 
shtetrore. Të drejtat dhe kufizimet e  mësipërme me llogarit 
bankare, do të vlejnë edhe për llogarit bankare që do të hapen 
në të ardhmen nga shoqëria. 
Kamerion Salillari12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 04/01/2017                Deri: 14/10/2025
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore



4

13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori Kamerion Bashkim Salillari dhe 
Administratori Diana Surja Dedja, duhet të jenë vetëm 
bashkarisht për kryherjen e veprimeve të transaksionit të 
tërheqies kesh apo të transfertave të parave dhe likujdimeve  
të faturave apo çdo vbeprimi tjetër ndaj të tretëve që janë 
subjekte juridike apo fizike private lidhur me numrin e 
llogaris IBAN:AL88 2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur 
pranë bankës CREDIN. kanë të drejtë të kryejnëçdo veprim 
veç e veç vetëm lidhur me pagesat që rrjedhin nga detyrimi 
për pagimin e taksave vendore taksave qëndrore, gjobave 
lidhur me këto taksa, sigurimeve shoqërore e shëndetsore, 
rinovimin e liçencave të shoqërisë  apo çdo veprim që lidhet 
me mandat pagesat, të lëshuara nga Organet dhe institucionet 
shtetrore. Të drejtat dhe kufizimet e  mësipërme me llogarit 
bankare, do të vlejnë edhe për llogarit bankare që do të hapen 
në të ardhmen nga shoqëria.

14. Ortakët DianaDedja
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 450,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët KamerionSalillari

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 550,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 55,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: STUDIO SERVICES " K - SA "
E-Mail: studioservicek-sa@hotmail.com  
Telefon: 0696858514  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-093784-01-17

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E412255B-EB3F-45A0-B0E7-02AE926AEAB1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E741CF60-5E99-47CF-91DE-38F3B45135F7
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-377152-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.07.2017, per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë")          u be            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të 
ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, 
datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 
datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për 
Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. 
Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  asistencës teknike 
dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, 
projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime financiare, si dhe çdo objekt 
tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e Republikës së 
Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e 
aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e 
shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-755372-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.04.2018 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE8845D0-1FC9-447C-811D-E6749325F8E9
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sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore.")          u be            ("Mbikqyrje dhe 
kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” 
bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit 
sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 
24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil 
të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  
asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. 
Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me 
ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për 
administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. 
Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe 
negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. 
Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 
1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj 
fushe si fotokopime, printime etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-975979-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 10.10.2018 per shtim objekti.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj.")          
u be            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. 
Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F29A0C5-7E4A-41A0-9BF4-8CE3A33DBE87
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Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit 
Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” 
dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. 
Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. 
Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien 
ndesh me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit 
profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas 
përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të 
paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas 
përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë 
liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe 
shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Sherbime ekspertize dhe/ose 
profesionale te mbrojtjes civile sipas grupit te liçencave 1.2.A. Sherbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze "Shpues profesionist per uje 
III.7.B. Akte vleresimi ne fushen e pasurive te paluajteshme.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-017120-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.11.2018, ku eshte vendosur, 
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile sipas grupit te liçencave 
1.2.A. Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze "Shpues 
profesionist per uje III.7.B. Akte vleresimi ne fushen e pasurive te paluajteshme.")          u 
be            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. 
Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e 
Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë 
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në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit 
Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” 
dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. 
Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. 
Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien 
ndesh me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit 
profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas 
përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të 
paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas 
përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë 
liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe 
shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë 
III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës 
lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale 
lidhur me burimet energjetike IV.4.C.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-083074-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
28.01.2019 për shtimin e objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C.")          u be            

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D038F4C9-2BF9-4CA3-B37B-B6BCCC12A549
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("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio 
ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e 
Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit 
Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” 
dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. 
Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. 
Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien 
ndesh me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit 
profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas 
përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të 
paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas 
përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë 
liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe 
shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë 
III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës 
lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale 
lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, 
mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial 
ne makineri, mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe 
vleresim ekonomik te makinerive. Kryerjen e te gjithe operiacioneve ne tahografet 
analog dhe tahografet dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime te 
ndryshme.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-149041-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.03.2019 per ndryshim  objekti.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
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pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, 
ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. 
Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, 
elektronike, mekanike dhe vleresim ekonomik te makinerive. Kryerjen e te gjithe 
operiacioneve ne tahografet analog dhe tahografet dixhitale, instalim, aktivizime, 
kalibrime, riparime te ndryshme.")          u be            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të 
punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin 
Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 
datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për 
Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. 
Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  asistencës teknike 
dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, 
projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime financiare, si dhe çdo objekt 
tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e Republikës së 
Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e 
aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e 
shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime 
ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. 
Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si 
fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile 
sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në 
fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në 
mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 
energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione 
godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje 
periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial në makineri, 
mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe vlerësim 
ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët analog dhe 
tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare IV.4A. Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4B. Veprimtari në 
restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Veprimtari arkeologjike sipas 
dispozitave ligjore.")         
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-311403-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 19.08.2019 ku 
eshte vendosur: Emerimi i Z.Bashkim Salillari ne detyren e administratorit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Bashkim Salillari")                      Nga data 
"19/08/2019             Ne daten "19/08/2024

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-385387-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, datë 23.10.2019 ku është vendosur: 
Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, 
ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. 
Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, 
elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë 
operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, 
kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet minerare IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9F0B8FE-0152-461C-8367-4A6A27D04131
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4558730-F2A8-4B08-8547-3360F8CF702E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=459291CA-0969-4D93-8961-AABFD1A187F5


12

energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore.")          u be            ("Mbikqyrje dhe 
kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” 
bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit 
sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 
24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil 
të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  
asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. 
Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me 
ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për 
administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. 
Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe 
negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. 
Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 
1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj 
fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të 
mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë III.7.B. 
Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur 
me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, 
mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial 
në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe 
vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët 
analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të 
ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare 
IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike 
IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, 
inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e 
ndërtimit dhe strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset 
shoqëria. Prodhimi i materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të 
parave në emër dhe për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit 
Komisioner. ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-462152-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.01.2020, per transferim kuotash 
dhe ndryshim në sistemin e administrimit.
Numri i Aksioneve ishte            "1,00"          u be            "2,00"         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBEAB808-813C-43EF-9E00-4A2CCDA87E0C
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Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "500,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Diana Dedja")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "45,00             Kontributi ne para "450,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kamerion Salillari")                    , Vlera e 
Kontributit ishte                      ("1.000,00")            u be              ("550,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kamerion Salillari")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("100,00")            u be              ("55,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Diana Dedja")                      Nga data "30/01/2020             
Ne daten "19/08/2024
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Bashkim Salillari")                    
, Competence ishte                      ("")            u be              ("1) Administratori 
Bashkim Kamber Salillari nuk ka asnjë tagër dhe të drejtë të kryej asnjë veprim lidhur 
me numrin e llogaris IBAN:AL88 2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur pranë bankës 
CREDIN. 4) Të drejtat dhe kufizimet e  mësipërme me llogarit bankare, do të vlejnë 
edhe për llogarit bankare që do të hapen në të ardhmen nga shoqëria.")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kamerion Salillari")                    
, Competence ishte                      ("")            u be              ("Administratori Kamerion 
Bashkim Salillari dhe Administratori Diana Surja Dedja, duhet të jenë vetëm 
bashkarisht për kryherjen e veprimeve të transaksionit të tërheqies kesh apo të 
transfertave të parave dhe likujdimeve  të faturave apo çdo vbeprimi tjetër ndaj të tretëve 
që janë subjekte juridike apo fizike private lidhur me numrin e llogaris IBAN:AL88 
2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur pranë bankës CREDIN. kanë të drejtë të 
kryejnëçdo veprim veç e veç vetëm lidhur me pagesat që rrjedhin nga detyrimi për 
pagimin e taksave vendore taksave qëndrore, gjobave lidhur me këto taksa, sigurimeve 
shoqërore e shëndetsore, rinovimin e liçencave të shoqërisë  apo çdo veprim që lidhet me 
mandat pagesat, të lëshuara nga Organet dhe institucionet shtetrore. Të drejtat dhe 
kufizimet e  mësipërme me llogarit bankare, do të vlejnë edhe për llogarit bankare që do 
të hapen në të ardhmen nga shoqëria.")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

19/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-470887-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
17.02.2020 për shtimin e objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F48CC02D-9882-4B98-82C4-0613B00DF761
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C527F1B3-9C3F-42AE-B357-0F9324229BF8
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Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, 
ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. 
Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, 
elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë 
operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, 
kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet minerare IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 
energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, inxhinierike 
e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe 
strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset shoqëria. Prodhimi i 
materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për 
llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. ")          u be            
("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio 
ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e 
Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit 
Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” 
dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. 
Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. 
Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien 
ndesh me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit 
profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas 
përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të 
paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas 
përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë 
liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe 
shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë 
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III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës 
lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale 
lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, 
mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial 
në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe 
vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët 
analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të 
ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare 
IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike 
IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, 
inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e 
ndërtimit dhe strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset 
shoqëria. Prodhimi i materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të 
parave në emër dhe për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit 
Komisioner. Shërbime përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në 
përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit 
në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që 
nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit 
- blerjen e produkteve higjeno-sanitare. Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas 
liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e gazit ose 
ngrohjes. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e ujit të pijshëm. 
Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë elektrike. Shërbime 
transporti. Shërbime postare.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-484782-04-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2018

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2018.xlsx
VENDIMI ASAMBLESE REZULTATI 2018.pdf
SHENIMET SHPJEGUESE 2018.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres 2018.xlsx

14/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-485329-04-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2017.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A0A888B-6B96-4EC7-94F1-39EEF87219AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=896DE831-CEF1-4A72-B603-0DC73091076B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9B7455B-AD5A-4917-812B-B1EC17D091B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E15EEDC-A058-4824-B45E-6E941FDEB55F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E946B3EC-7A73-48FE-9B25-B80E475B1974
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

21/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-486914-04-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2019 (1).xlsx
VENDIMI ASAMBLESE.pdf
SHENIME SHPJEGUESE BILANCI 2019.pdf
PASH sipas natyres Studio Services KS 2019 (1).xlsx

29/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-494662-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
27.04.2020 per miratimin e shtimit te objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, 
ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. 
Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=474136C7-C10E-44F9-B492-23A6CEA33096
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3459D763-44DE-48C4-9C01-2DFE08E3A604
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3459D763-44DE-48C4-9C01-2DFE08E3A604
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B12F24F0-1E94-402C-BF94-5F78AD7EE08D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2F31683-C41C-44AB-BE0E-6F23D78EF43E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B2C65E6-E091-4B7E-8560-ACBD90908737
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7E4563F7-69A6-48E5-9680-E877DB719E3B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DEDE16F3-82DB-4327-8136-20ABF2EFE6C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E48159E-F9D0-4CBA-B499-86D6E9237617
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C0DF7A6-601D-422F-81F7-870FBC820B44
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9527BA9-E1E1-41E6-9E1B-F23695B0B61A
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elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë 
operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, 
kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet minerare IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 
energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, inxhinierike 
e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe 
strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset shoqëria. Prodhimi i 
materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për 
llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Shërbime 
përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për 
veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si 
dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet 
ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit - blerjen e produkteve higjeno-sanitare. 
Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, 
shpërndarjen, furnizimin e gazit ose ngrohjes. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, 
furnizimin e ujit të pijshëm. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë 
elektrike. Shërbime transporti. Shërbime postare.")          u be            ("Mbikqyrje dhe 
kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” 
bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit 
sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 
24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil 
të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  
asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. 
Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me 
ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për 
administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. 
Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe 
negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. 
Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 
1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj 
fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të 
mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose 
profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë III.7.B. 
Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur 
me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, 
mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial 
në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe 
vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët 
analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të 
ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare 
IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike 
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IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, 
inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e 
ndërtimit dhe strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset 
shoqëria. Prodhimi i materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të 
parave në emër dhe për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit 
Komisioner. Shërbime përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në 
përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit 
në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që 
nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit 
- blerjen e produkteve higjeno-sanitare. Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas 
liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e gazit ose 
ngrohjes. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e ujit të pijshëm. 
Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë elektrike. Shërbime 
transporti. Shërbime postare. Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me 
pyje dhe/ose kullota III.7.A. Shërbime ndërhyrëse në raste emergjencash I.2.B. Shit-
blerje automjetesh të reja dhe të përdorura. Dhënien me qera të automjeteve. 
Çertifikim, menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina industriale dhe në 
transport.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-522372-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 
11.06.2020, ku është kërkuar: Hapja e 1 (një) adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         
Lagjja Erzen, Rruga Nako Spiro, Z.K. 3369, Numër Pasurie 1/142, Vol.17, FQ 89;         
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-584491-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë 
04.09.2020, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         
Lagjja Erzen, Rruga Nako Spiro, Z.K. 3369, Numër Pasurie 1/142, Vol.17, FQ 89;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56266C4B-9FB3-48E5-B338-8D597FF7B362
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8FE68B10-6717-4A4F-BB03-08263F2161C4
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-604259-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 14.10.2020 ku është 
vendosur:Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë. Shkarkimin e administratorit te 
shoqerise Z.Bashkim Salillari. Riemerimin e administratorit te shoqerise Z.Kamerion 
Salillari per nje afat 5 vjecar.
Objekti ishte            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e 
projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim 
sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim 
e auditim. Shërbimi  asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-
sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime 
financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e 
Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit 
imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të 
pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas 
përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të 
produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 
1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues 
profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të 
paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, 
ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. 
Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, 
elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë 
operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, 
kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet minerare IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 
energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. 
Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, inxhinierike 
e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe 
strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset shoqëria. Prodhimi i 
materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për 
llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Shërbime 
përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për 
veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si 
dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet 
ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit - blerjen e produkteve higjeno-sanitare. 
Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1DDF721E-81ED-4901-B7B0-846D675DE4D4
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shpërndarjen, furnizimin e gazit ose ngrohjes. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, 
furnizimin e ujit të pijshëm. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë 
elektrike. Shërbime transporti. Shërbime postare. Shërbime të ekspertizës dhe/ose 
profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota III.7.A. Shërbime ndërhyrëse në raste 
emergjencash I.2.B. Shit-blerje automjetesh të reja dhe të përdorura. Dhënien me qera të 
automjeteve. Çertifikim, menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina 
industriale dhe në transport.")          u be            ("Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve 
të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, 
datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 
datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për 
Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. 
Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi  asistencës teknike 
dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, 
projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime financiare, si dhe çdo objekt 
tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e Republikës së 
Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e 
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e 
aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e 
shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime 
ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. 
Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si 
fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile 
sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me 
burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në 
fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në 
mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet 
energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione 
godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje 
periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial në makineri, 
mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe vlerësim 
ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët analog dhe 
tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare IV.4A. Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4B. Veprimtari në 
restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Veprimtari arkeologjike sipas 
dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. 
Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe strukturën ndërtimore. 
Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset shoqëria. Prodhimi i materialeve 
ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari 
të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Shërbime 
përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për 
veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe 
risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në 
kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit - blerjen e 
produkteve higjeno-sanitare. Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas liçencës 
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përkatëse. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e gazit ose ngrohjes. 
Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e ujit të pijshëm. Prodhimin, 
transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë elektrike. Shërbime transporti. 
Shërbime postare. Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje 
dhe/ose kullota III.7.A. Shërbime ndërhyrëse në raste emergjencash I.2.B. Shit-blerje 
automjetesh të reja dhe të përdorura. Dhënien me qera të automjeteve. Çertifikim, 
menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina industriale dhe në transport. 
Kurse dhe trajnime të formimit profesional, për punëdhënësin – “Personi i Ngarkuar 
Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, për Rriskun e Lartë, për 
Koordinatorin e Sigurisë, për Menaxherin e Sigurisë dhe Shëndetin në Punë, për 
Menaxhimin e Emergjencave, për Mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis, 
për Përfaqësuesin e Punëtorëve për Sigurinë, për Rrezikun Elektrik, për punëtorët në 
montim/çmontim/ transformimi i skelave, për punonjësin përgjegjës, të punonjësve të 
caktuar për të punuar në lartësi dhe përdorimi i P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia 
nga lartësia, për punëtorët për rrezikun e ekspozimit ndaj zhurmës dhe përdorimi 
P.M.I –ve për mbrojtjen e dëgjimit, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e 
platformave lëvizëse për punë në lartësi, që veprojnë me dhe pa stabilizues, për 
kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Autovinç dhe Vinç mbi Kamion, për 
kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinç Kulle, për kualifikimin e 
operatorëve për përdorimin e ngarkuesve ballor vetëlëvizës, për kualifikimin e 
operatorëve për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm, për kualifikimin e operatorëve 
për përdorimin e Makinerive për ndërhyrje në tokë (Earth Moving Machines 
E.M.M) “eskavator me krah hidraulik / fadroma / makina ngarkuese / pompë 
betoni.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Bashkim Salillari")         
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kamerion Salillari")                    
, Kohëzgjatja ishte                      ("04/01/2022")            u be              ("14/10/2025")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-619483-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  Urdhërit  Nr.9992 Prot., Nr.1336 Dosje datë  
28.10.2020 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” SHPK, ku është 
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori 
Kamerion Salillari  ne subjektin STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK pajisur NUIS ( 
NIPT ) - L71305518R duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre si dhe ushtrimin e te 
drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEB4CD8F-A63D-45E4-97D2-8FB5E24D08B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DD9118A-6A84-4376-85D7-977FCE8FFBF9
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27/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-651006-01-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2020.

Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
VENDIMI ASAMBLESE 2021.pdf
PASH sipas natyres Studio Services KS 2020.xlsx

Datë: 01/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE341929-6040-47AE-8466-83C84B8D50D7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F8DF9FE-408E-4594-B853-8F3750B53B06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8045459C-18B0-49EC-A218-44E696BA5644
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0005A5A4-DB6E-4D73-8239-FBA43D1A526C

