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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)

K36310782O

2. Emri i subjektit Tomor Çemalli

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 30/09/1999

5. Fusha e veprimtarisë Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, 
indrustrial, ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjente, 
materjale pastrimi e desefiktimi, kancelari , tonera, 
kompjutera, printera e fotokopje, leter A4, mobilje e paisje 
zyrash, materiale  elektrike e hidraulike, kondicionere, pjese 
kembimi, dru zjarri, rroba pune e uniforma, pajisje sportive, 
fletepalosje dhe reklama, fare bari, fare dhe fidan pemesh, 
lule e shkure dekorative, ene guzhine, gaz per gatim e 
ngrohje, fikse zjarri dhe mbushje fiksesh, materjale te buta, 
Paisje elektronike hardweri Tik.Organizim eventesh të 
ndryshme.Transport malli per nevojat e biznesit.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Gjok Doçi", Rruga 
"Tercilo Kardinali", Dyqani në katin e parë me numër 
pasurie 13/10-N 11, Zona Kadastrale Nr.2932/Peshkopi. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ÇEMALLI_99
E-Mail: tomorcemalli@yahoo.com  
Telefon: 068 2372168  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-020975-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-427196-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore dhe ndryshim objekti.
Telefon ishte            ("")          u be            ("068 2372168")         
Objekti ishte            ("Tregtim me pakice e artikujve te ndryshem. Transport malli.")          
u be            ("Tregtia me pakicë e artikujve te ndryshëm (kryesisht) me mbizotërim 
ushqimor.Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve. Transport malli për nevojat e 
biznesit për vete dhe për të tretë.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Gjok Doçi", Rruga "Tercilo Kardinali", Dyqani në katin e parë me numër 
pasurie 13/10-N 11, Zona Kadastrale Nr.2932/Peshkopi.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         DIBER;         GJOK 
DOCI;         "

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

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

04/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-679083-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit  pa afat nga data 
03.05.2016.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

07/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-736673-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aktivizim Aktiviteti.
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

01/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-148007-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C36F9C82-AAA6-45ED-AF15-632B920138CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=028EE79C-5312-4E55-8D44-AA5632EC72FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E6E2FD8-60F3-41BF-9D61-D98124C02529
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7037C87C-6799-4499-8869-1F9569BD31E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43E98AD7-507B-4294-AB37-7BFE5B88ACA0
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E-Mail ishte            ("")          u be            ("tomorcemalli@yahoo.com")         
Objekti ishte            ("Tregtia me pakicë e artikujve te ndryshëm (kryesisht) me mbizotërim 
ushqimor.Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve. Transport malli për nevojat e biznesit 
për vete dhe për të tretë.")          u be            ("Tregtia me pakicë dhe shumicë e 
artikujve te ndryshëm (kryesisht) me mbizotërim ushqimor, si dhe detergjentë e 
materiale pastrimi.Tregtia me pakicë dhe shumicë e frutave dhe perimeve. Transport 
malli për nevojat e biznesit për vete dhe për të tretë.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

12/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-163003-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Tregtia me pakicë dhe shumicë e artikujve te ndryshëm (kryesisht) 
me mbizotërim ushqimor, si dhe detergjentë e materiale pastrimi.Tregtia me pakicë dhe 
shumicë e frutave dhe perimeve. Transport malli për nevojat e biznesit për vete dhe për të 
tretë.")          u be            ("Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, 
indrustrial, ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjente, materjale pastrimi e 
desefiktimi, kancelari , tonera, kompjutera, printera e fotokopje, leter A4, mobilje e 
paisje zyrash, materiale  elektrike e hidraulike, kondicionere, pjese kembimi, dru 
zjarri, rroba pune e uniforma, pajisje sportive, fletepalosje dhe reklama, fare bari, 
fare dhe fidan pemesh, lule e shkure dekorative, ene guzhine, gaz per gatim e 
ngrohje, fikse zjarri dhe mbushje fiksesh, materjale te buta, Paisje elektronike 
hardweri Tik. Transport malli per nevojat e biznesit.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

15/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-165522-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, indrustrial, 
ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjente, materjale pastrimi e desefiktimi, kancelari , 
tonera, kompjutera, printera e fotokopje, leter A4, mobilje e paisje zyrash, materiale  
elektrike e hidraulike, kondicionere, pjese kembimi, dru zjarri, rroba pune e uniforma, 
pajisje sportive, fletepalosje dhe reklama, fare bari, fare dhe fidan pemesh, lule e shkure 
dekorative, ene guzhine, gaz per gatim e ngrohje, fikse zjarri dhe mbushje fiksesh, 
materjale te buta, Paisje elektronike hardweri Tik. Transport malli per nevojat e biznesit.")          
u be            ("Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, indrustrial, 
ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjente, materjale pastrimi e desefiktimi, 
kancelari , tonera, kompjutera, printera e fotokopje, leter A4, mobilje e paisje zyrash, 
materiale  elektrike e hidraulike, kondicionere, pjese kembimi, dru zjarri, rroba pune 
e uniforma, pajisje sportive, fletepalosje dhe reklama, fare bari, fare dhe fidan 
pemesh, lule e shkure dekorative, ene guzhine, gaz per gatim e ngrohje, fikse zjarri 
dhe mbushje fiksesh, materjale te buta, Paisje elektronike hardweri Tik.Organizim 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CDD0F2D-B083-4DFB-A899-B82F1AD48CA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60106F66-0119-4CAB-B94A-B158E065F2B0
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eventesh të ndryshme.Transport malli per nevojat e biznesit.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

04/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-420979-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte            ("TOMOR ÇEMALLI")          u be            ("ÇEMALLI_99")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:03/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F24DA7A-D3BF-49EC-8808-51BF303C6D9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4352BCE3-F83B-470B-8957-4C91157515F6

