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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)

K36306712O

2. Emri i subjektit Bashkim Elezi

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 01/01/2001

5. Fusha e veprimtarisë Prodhimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Gjok Doçi", "Bulevardi 
"Elez Isufi", ndertesa 1-kateshe, me zone kadastrale nr. 2932 
dhe me nr. pasurie 13/1. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Bashkim Elezi
Telefon: 068 6261711 068 2027222 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-021067-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

12/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-356326-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti dhe ndryshim adrese kryesore.
Telefon ishte            ("")          u be            ("068 6261711")         
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("068 2027222")         
Objekti ishte            ("Fabrikimi i bukes ,i brumerave te fresketa.")          u be            
("Fabrikimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.")         
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Gjok Doçi", Bulevardi "Eles Isufi", ambienti në katin e parë, ndërtesa në 
fund të rrugës pranë kryqëzimit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         DIBER;         GJOK 
DOCI;         "

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

17/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-914652-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i adreses kryesore. Saktesim i kodit NVE.
Objekti ishte            ("Fabrikimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.")          u be            
("Prodhimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Gjok Doçi", "Bulevardi "Elez Isufi", ndertesa 1-kateshe, me zone kadastrale 
nr. 2932 dhe me nr. pasurie 13/1.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Gjok Doçi", Bulevardi "Eles Isufi", ambienti në katin e parë, ndërtesa në fund të 
rrugës pranë kryqëzimit.;         "

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

19/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-744233-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim ne kategorine per sigurimet shoqerore dhe 
shendetesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:29/09/2021

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03D1C3F6-F61C-400D-80B2-01F49A45F443
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7199CFA-BA5F-4C95-ACA4-22533184A628
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C2FF2C1-4102-4ACB-BA59-F0238193E5E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4477F6AA-68EE-4A91-8014-FAF0325514FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B9F3A13-1344-41F6-A6D9-350DB135BD21
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     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


