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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)

K36313783O

2. Emri i subjektit Shehat  Elezi

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 24/02/2004

5. Fusha e veprimtarisë Tregti me pakicë për artikuj  të përzier (Miell, Hime).Tregti 
me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, 
materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import 
mallrash ushqimore dhe import të materialeve të 
ndërtimit.Transport malli për nevojat e biznesit dhe për të 
tretë.Tregtimi i farave e fidaneve.Tregtimi me pakicë i 
produkteve plehërues (plehërat kimike me rrezikshmëri).

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Treg", Rruga "Ismail 
Feta", Dyqani Nr.22/49, Z.K.Nr.2932/40 m poshtë urës. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Treg", Rruga "Ismail 
Feta", Objekti Nr.05, Pasuria Nr.22/105-N8, Zona Kadastrale 
Nr.2932 
Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja “Dobrovë, Rruga 
Abdulla Pashë Dodoshishti, Shesh magazimi Nr.36/193, 
Z.K.Nr.2932/unaza e re. 
Diber Peshkopi  PESHKOPI Mjet transporti, kamioçinë me 
targa AA 677 PD 
Diber Peshkopi  PESHKOPI Kamionçina me Targa 
AB525BP 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: EKFASH 23 (Shehat ELEZI)
E-Mail: elezishehat@gmail.com  
Telefon: 068 6337500  

9. Statusi Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-044220-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

26/05/2010 Numri i ceshtjes: CN-398812-05-10
Telefon ishte            ("")          u be            ("0684047335")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice.")          u be            ("Tregti me pakice ne dyqane 
te specializuar.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja"Treg",Rruga "Ismail Feta",dyqan material ndërtimi në katin e parë,ndërtesa 
2-katëshe 40 m poshtë urës së qytetit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
SEIT NAJDEN;         "

Lista e Dokumenteve:
Certifikate vdekje (ose vendim gjykate i shpallur i vdekur)

11/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-978648-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim  i adreses kryesore,hapje adrese dytesore dhe 
ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Tregti me pakice ne dyqane te specializuar.")          u be            
("Tregti me pakicë për artikuj të përzier.Transport malli për nevojat e biznesit.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Treg", dyqani në katin përdhe, ndërtesa 40 m poshtë urës së qytetit.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Mjet transporti tip IVECO me targa AA678EA në adresën : Lagjja"Treg", dyqani në 
katin përdhe 40 m poshtë urës së qytetit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja"Treg",Rruga "Ismail Feta",dyqan material ndërtimi në katin e parë,ndërtesa 2-
katëshe 40 m poshtë urës së qytetit.;         "

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F6A9599-490D-401D-A1E1-0E0BAC74978B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FFE8DAEC-E4FB-47D5-AFD3-1D97C579A62C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FB7F74E-0937-47CF-A9E9-B32636E86031
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08/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-342435-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit si dhe hapja e nje adrese sekondare.
Telefon ishte            ("0684047335")          u be            ("068 6337500")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakicë për artikuj të përzier.Transport malli për nevojat e 
biznesit.")          u be            ("Tregti me pakicë për artikuj  të përzier (Miell, 
Hime).Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale 
dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe import të 
materialeve të ndërtimit.Transport malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Mjet transporti, kamionçinë tip mercedes benz me targa DI 5053 A.;         "

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

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

03/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-677471-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Treg", Rruga "Ismail Feta", Objekti Nr.05, Pasuria Nr.22/105-N8, Zona 
Kadastrale Nr.2932;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Mjet transporti, kamionçinë tip mercedes benz me targa DI 5053 A.;         "

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

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

17/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-108980-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adresash dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Mjet transporti, kamioçinë me targa AA 677 PD;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50FA0D6B-EFA8-4047-9F87-6803BED1D2B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3952C079-824D-43E4-8B53-084F86365E29
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=279C0934-98E7-41A2-9424-1ED269DC86A6
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Lagjja "Treg", objekti magazinë dhe shesh magazinimi Nr.23/24-ND, zona 
kadastrale Nr.2932;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

24/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-526083-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregti me pakicë për artikuj  të përzier (Miell, Hime).Tregti me 
pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e 
të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe import të materialeve të ndërtimit.Transport 
malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë.")          u be            ("Tregti me pakicë për 
artikuj  të përzier (Miell, Hime).Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, 
hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm.Import mallrash 
ushqimore dhe import të materialeve të ndërtimit.Transport malli për nevojat e 
biznesit dhe për të tretë.Tregtimi i farave e fidaneve.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

30/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-288863-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2018

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (7).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar  (12).xlsx
Vendimi ortakut pdf (1).pdf
Shenime shpjeguese.pdf

11/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-521618-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.  Mbyllje adresash dytesore. 
Ndryshim objekti. 
E-Mail ishte            ("")          u be            ("elezishehat@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakicë për artikuj  të përzier (Miell, Hime).Tregti me 
pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e 
të ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe import të materialeve të ndërtimit.Transport 
malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë.Tregtimi i farave e fidaneve.")          u be            
("Tregti me pakicë për artikuj  të përzier (Miell, Hime).Tregti me pakicë profile 
çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të 
ngjashëm.Import mallrash ushqimore dhe import të materialeve të 
ndërtimit.Transport malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë.Tregtimi i farave e 
fidaneve.Tregtimi me pakicë i produkteve plehërues (plehërat kimike me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08FBE7FF-3691-436A-9C71-2905FFCC3AA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6041F1E1-AEEB-4A8D-86AD-35545B9CCB59
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74ED6AC7-784E-4CF6-80A6-845A4041FACD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA445B4A-C767-466A-8E64-80F3A8635B4C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F9A0390-FF96-498B-A899-D18FE174334D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6CD3A2AB-674C-4CFB-A945-FEC497CA3E52
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rrezikshmëri).")         
Emri Tregtar ishte            ("SHEHAT ELEZI")          u be            ("EKFASH 23 (Shehat 
ELEZI)")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Treg", Rruga "Ismail Feta", Dyqani Nr.22/49, Z.K.Nr.2932/40 m poshtë 
urës.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Treg", dyqani në katin përdhe, ndërtesa 40 m poshtë urës së qytetit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Mjet transporti tip IVECO me targa AA678EA në adresën : Lagjja"Treg", dyqani në katin 
përdhe 40 m poshtë urës së qytetit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja "Treg", objekti magazinë dhe shesh magazinimi Nr.23/24-ND, zona kadastrale 
Nr.2932;         "

Lista e Dokumenteve:

12/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-522481-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja “Dobrovë, Rruga Abdulla Pashë Dodoshishti, Shesh magazimi Nr.36/193, 
Z.K.Nr.2932/unaza e re.;         "

Lista e Dokumenteve:

04/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-615313-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamionçina me Targa AB525BP;         "

Lista e Dokumenteve:

Datë:05/10/2021
     __________________
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


