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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)

K36315706P

2. Emri i subjektit Ajet Çemalli

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 17/02/2004

5. Fusha e veprimtarisë Tregti me pakice dhe shumice e materialeve hidraulike, 
elektrike, hidrosanitare, termosanitare, material ndertimi, 
pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme dhe 
sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha llojeve. Tregtim dhe 
montim ndriçuesish, sinjalizimi urban. Ndertime civile dhe 
industrial te cdo lloji, sisteme ngrohje dhe ftohje nepermjet 
energjise diellore dhe termale. Tregtim dhe montim panelesh 
diellore, radiator ngrohje, soba me dru dhe pellet dhe 
kaldaja. Lyerje shtrim me pllaka dhe restaurime ndertesash.  
Transport i mallit per nevoja te biznesit. 

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Gjok Doçi", Rruga 
"Tercilio Kardinale", Dyqani në katin e parë me numër 
pasurie Nr.11/17+2-2/1, Zona Kadastrale Nr.2932 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Ajet Çemalli
E-Mail: olticemalli@gmail.com  
Telefon: 068 2648214  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-023770-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-028875-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Ndryshimi i adresës kryesore 
të ushtrimit të aktivitetit. Saktësim i kodit Ekonomik ( NVE ). Deklarim i numrit të 
kontaktit. 
Telefon ishte            ("")          u be            ("068 2648214")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice.")          u be            ("Tregtia me pakicë e 
pajisjeve elektroshtëpiake, pjesëve hidraulike, materialeve elektrike, aksesorë të 
ndryshëm për riparime të brendëshme etj.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Gjok Doçi", Rruga "Tercilio Kardinale", Dyqani në katin e parë me numër 
pasurie Nr.11/17+2-2/1, Zona Kadastrale Nr.2932;         "
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:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

05/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-963157-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarimi i e-mail-it.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("olticemalli@gmail.com")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

27/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-580104-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit të veprimtarisë dhe kategorisë së 
sigurimeve shoqërore.
Objekti ishte            ("Tregtia me pakicë e pajisjeve elektroshtëpiake, pjesëve hidraulike, 
materialeve elektrike, aksesorë të ndryshëm për riparime të brendëshme etj.")          u be            
("Tregti me pakice dhe shumice e materialeve hidraulike, elektrike, hidrosanitare, 
termosanitare, material ndertimi, pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme 
dhe sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha llojeve. Tregtim dhe montim ndriçuesish, 
sinjalizimi urban. Ndertime civile dhe industrial te cdo lloji, sisteme ngrohje dhe 
ftohje nepermjet energjise diellore dhe termale. Tregtim dhe montim panelesh 
diellore, radiator ngrohje, soba me dru dhe pellet dhe kaldaja. Lyerje shtrim me 
pllaka dhe restaurime ndertesash.  Transport i mallit per nevoja te biznesit. ")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1F7338C-08D2-4670-8C70-CD861ED3A1BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B4FABF37-96B1-4FE9-A02B-D489D830E692
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA1ADB83-F863-427F-A65D-28872AC97950
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres dhe punonjes te papaguar te familjes"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

Datë:01/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


