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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) L61321012S

2. Data e Regjistrimit 21/01/2016
3. Emri i Subjektit GRIFIN ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar KASHAR Rruga 3 Dëshmorët, Lagjia 
Yzberisht, Pasuria Nr 368/19-N1, Zona Kadastrale 3866 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, 

deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër 
gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën 
e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në 
ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, higjenizimi, 
deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe të 
menaxhojëe spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj 
si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet drejtpërdrejtë ose në 
mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda 
kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  
Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen me shumicë e 
pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të 
huaja/vendase, në fushën e kontrollit të dëmtuesve (pest 
control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit 
të ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe 
industriale si dhe të çdo operacioni tregëtar dhe financiar që 
lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda 
kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë 
për programet parakusht për sistemin HACCP, sistemin 
HACCP, programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën 
ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, 
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energjisë së ripërtëritshme, turizmin, etj. Shoqëria për 
ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave 
në fuqi, mund të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari 
në fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin nga 
specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata 
pune specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë 
konsulencë dhe shërbime në fushëm e turizmit dhe të 
hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, 
etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, 
shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me objektiv të 
ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e 
kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj 
në fushën “pest control”, shëndetit publik, higjenën 
ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 
organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në 
përgjithësi dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme si 
broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-export, 
prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të 
produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, barnave 
dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, 
fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, 
komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele 
diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të ndryshme, 
aparatura të ndryshme elektronike, materiale mirëmbajtje,  si 
dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve 
të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Tregtim të 
materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format e 
parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja 
dhe menaxhimi i agjensive të pasurisë së 
paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të 
shërbejë si distributor i shoqërive dhe markave të ndryshme 
vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të huaja. Blerja 
pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të 
ndryshme, ti marrë ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë 
ndërtime, rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj apo të 
transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë dhe 
shumicë. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të 
ndryshëm. Shitje bicikletash te thjeshta, shitje bicikletash me 
bateri te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh per 
bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe riparimin e 
bicikletave.Shitje e produkteve mbrojtese personale dhe te 
DDD-ve". "Shitje te sistemeve te filtrimit dhe higjenizimit te 
ujit". "Sherbime DDD per mjetet tokesore, detare dhe 
ajrore.Prodhim dhe tregtim i produkteve te mbrojtjes se 
bimeve (produkteve te rrezikshme dhe me rrezikshmeri te 
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larte), Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidaneve. 
Deratizim i brejtesve (minjve) te arave ne bujqesi dhe 
insekteve demtuese te ullirit dhe kulturave te tjera bujqesore. 
Trajtim i procesionares ne pisha.Sherbim transporti i 
produkteve te ndryshme brenda Republikes se Shqiperise me 
mjete tradicionale dhe ekologjike (Delivery).Sherbim 
marketingu dhe promocioni ne ambientet e jashtme me 
biciklete levizese (Outdoor).  
Endri Haxhiraj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 21/01/2021                Deri: 21/01/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VinelaRefugjati
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët EndriHaxhiraj

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: GRIFIN ALBANIA
Telefon: 0692721174  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-498929-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCBD67AC-4DB4-476A-BBB4-0ACAB499AD68
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70B3654F-BDB1-4CD3-995B-5046A9AE5AA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D401C12E-9C4B-48EB-A53E-62F0039363FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9237629F-56CF-4E7C-9206-B39A060AE7A5
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-567905-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 19.02.2016 per mbylljen e nje 
adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Farke;         FARKE;         
Magazine, Rruga "Tish Dajia", Lagjia Kodra e Diellit, Pallatet Prasling Investiment, kati -
2 teknik, Nr 8, Selite, Farke;         "

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-728208-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
03.04.2018 ku eshte vendosur: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, 
dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në 
fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. 
Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe 
të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që 
lidhet drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve 
të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen 
me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e 
kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të 
ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni 
tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda 
kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet parakusht për 
sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën 
ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë së ripërtëritshme, turizmin, 
etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund 
të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji 
përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune 
specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm 
e turizmit dhe të hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, 
etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të 
çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e 
kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, 
shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 
organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05CF0C20-1CF3-4E2C-AD85-4256D8F68633
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05CF0C20-1CF3-4E2C-AD85-4256D8F68633
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84F23CED-52CB-4885-965E-94642C253997
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E30BBDB9-53C6-4A4B-BEFE-E854A4BEFDB4
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materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-export, 
prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, 
barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, 
produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele 
diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të ndryshme, aparatura të ndryshme 
elektronike, materiale mirëmbajtje,  si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format 
e parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive 
të pasurisë së paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor 
i shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të huaja. 
Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të ndryshme, ti marrë 
ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj 
apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë dhe shumicë. Marja pjesë nëpër 
ankande dhe tendera të ndryshëm.")          u be            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-
shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër 
gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, 
veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, 
higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe të menaxhojëe 
spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet 
drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve 
të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për 
shitjen me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, 
në fushën e kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, 
higjenizimit, kondicionimit të ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe 
industriale si dhe të çdo operacioni tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose 
tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 
Konsulencë për programet parakusht për sistemin HACCP, sistemin HACCP, 
programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën ambientale, fushën e veterinarisë, 
bujqësisë, mjedisit, energjisë së ripërtëritshme, turizmin, etj. Shoqëria për ofrimin e 
shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund të shfrytezojë edhe 
palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin 
nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të 
liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm e 
turizmit dhe të hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, 
etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të 
çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. 
Organizimin e kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën 
“pest control”, shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, 
mjedisit, turizmit, etj; organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në 
përgjithësi dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për 
qëllimet e mësipërme. Import-export, prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të 
produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, barnave dhe produkteve veterinare, 
bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, 
komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele diellore, kancelari, pjesë 
këmbimi për aparatura të ndryshme, aparatura të ndryshme elektronike, materiale 
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mirëmbajtje,  si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose 
tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 
Tregtim të materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format e 
parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i 
agjensive të pasurisë së paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të 
shërbejë si distributor i shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të 
përfaqësojë shoqëri të huaja. Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete 
dhe makineri të ndryshme, ti marrë ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, 
rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj apo të transferojë tek palët e tjera punët e 
tyre me pakicë dhe shumicë. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të ndryshëm. 
Shitje bicikletash te thjeshta, shitje bicikletash me bateri te kategorive te ndryshme, 
shitje aksesoresh per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe riparimin e 
bicikletave.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

08/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-539226-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të ortakëve të shoqërisë, datë 02.07.2020, 
ku është vendosur: Shtim i objektit të aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, 
dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në 
fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. 
Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe 
të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që 
lidhet drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve 
të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen 
me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e 
kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të 
ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni 
tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda 
kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet parakusht për 
sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën 
ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë së ripërtëritshme, turizmin, 
etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund 
të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji 
përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune 
specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm 
e turizmit dhe të hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, 
etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të 
çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e 
kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, 
shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF7885D8-09F8-4927-B1D9-588D4654EB03
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2C9787A-B789-4F1B-91F2-DAB408458B0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2C9787A-B789-4F1B-91F2-DAB408458B0E
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organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e 
materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-export, 
prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, 
barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, 
produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele 
diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të ndryshme, aparatura të ndryshme 
elektronike, materiale mirëmbajtje,  si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format 
e parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive 
të pasurisë së paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor 
i shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të huaja. 
Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të ndryshme, ti marrë 
ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj 
apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë dhe shumicë. Marja pjesë nëpër 
ankande dhe tendera të ndryshëm. Shitje bicikletash te thjeshta, shitje bicikletash me bateri 
te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe 
riparimin e bicikletave.")          u be            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore 
(dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, 
etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, 
mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi 
dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci 
veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet drejtpërdrejtë ose në 
mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen me shumicë e 
pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e kontrollit 
të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të 
ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni 
tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, 
brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet 
parakusht për sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të 
cilesisë ISO, higjenën ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë 
së ripërtëritshme, turizmin, etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në 
bazë të normativave në fuqi, mund të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në 
fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) 
shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të liçensuar sipas fushës 
përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm e turizmit dhe të 
hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, etj.Pjesëmarrja në 
shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me 
objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e kurseve 
profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, 
shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 
organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e 
materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-
export, prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-
sanitare, biocideve, barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së 
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bimëve, fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, 
panele fotovoltaike, panele diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të 
ndryshme, aparatura të ndryshme elektronike, materiale mirëmbajtje,  si dhe çdo 
operacion tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e 
saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të 
ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format e parashikuara dhe të lejuara nga 
legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive të pasurisë së 
paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor i 
shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të 
huaja. Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të 
ndryshme, ti marrë ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, 
rregullime, shërbime, etj apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë 
dhe shumicë. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të ndryshëm. Shitje bicikletash 
te thjeshta, shitje bicikletash me bateri te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh 
per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe riparimin e bicikletave.Shitje e 
produkteve mbrojtese personale dhe te DDD-ve". "Shitje te sistemeve te filtrimit dhe 
higjenizimit te ujit". "Sherbime DDD per mjetet tokesore, detare dhe ajrore.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

08/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-641169-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.12.2020, ku eshte vendosur: 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise dhe miratimi i riemerimit te Endri Haxhiraj ne 
detyren e administratorit.
Objekti ishte            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, 
dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në 
fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. 
Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe 
të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që 
lidhet drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve 
të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen 
me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e 
kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të 
ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni 
tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda 
kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet parakusht për 
sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën 
ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë së ripërtëritshme, turizmin, 
etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund 
të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji 
përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune 
specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1955865E-31FE-42E9-BCB2-2AC7FB922591
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C866C02F-83DD-44D3-8B54-748CE94EEDF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C866C02F-83DD-44D3-8B54-748CE94EEDF9
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e turizmit dhe të hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, 
etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të 
çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e 
kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, 
shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 
organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e 
materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-export, 
prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, 
barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, 
produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele 
diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të ndryshme, aparatura të ndryshme 
elektronike, materiale mirëmbajtje,  si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format 
e parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive 
të pasurisë së paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor 
i shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të huaja. 
Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të ndryshme, ti marrë 
ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj 
apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë dhe shumicë. Marja pjesë nëpër 
ankande dhe tendera të ndryshëm. Shitje bicikletash te thjeshta, shitje bicikletash me bateri 
te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe 
riparimin e bicikletave.Shitje e produkteve mbrojtese personale dhe te DDD-ve". "Shitje te 
sistemeve te filtrimit dhe higjenizimit te ujit". "Sherbime DDD per mjetet tokesore, detare 
dhe ajrore.")          u be            ("Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore 
(dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, 
etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, 
mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi 
dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci 
veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet drejtpërdrejtë ose në 
mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi.  Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen me shumicë e 
pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e kontrollit 
të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të 
ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni 
tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, 
brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet 
parakusht për sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të 
cilesisë ISO, higjenën ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë 
së ripërtëritshme, turizmin, etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në 
bazë të normativave në fuqi, mund të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në 
fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) 
shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të liçensuar sipas fushës 
përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm e turizmit dhe të 
hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, etj.Pjesëmarrja në 
shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me 
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objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e kurseve 
profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, 
shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; 
organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e 
materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-
export, prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-
sanitare, biocideve, barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së 
bimëve, fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, 
panele fotovoltaike, panele diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të 
ndryshme, aparatura të ndryshme elektronike, materiale mirëmbajtje,  si dhe çdo 
operacion tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e 
saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të 
ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format e parashikuara dhe të lejuara nga 
legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive të pasurisë së 
paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor i 
shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të 
huaja. Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të 
ndryshme, ti marrë ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, 
rregullime, shërbime, etj apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë 
dhe shumicë. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të ndryshëm. Shitje bicikletash 
te thjeshta, shitje bicikletash me bateri te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh 
per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe riparimin e bicikletave.Shitje e 
produkteve mbrojtese personale dhe te DDD-ve". "Shitje te sistemeve te filtrimit dhe 
higjenizimit te ujit". "Sherbime DDD per mjetet tokesore, detare dhe ajrore.Prodhim 
dhe tregtim i produkteve te mbrojtjes se bimeve (produkteve te rrezikshme dhe me 
rrezikshmeri te larte), Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidaneve. Deratizim 
i brejtesve (minjve) te arave ne bujqesi dhe insekteve demtuese te ullirit dhe 
kulturave te tjera bujqesore. Trajtim i procesionares ne pisha.Sherbim transporti i 
produkteve te ndryshme brenda Republikes se Shqiperise me mjete tradicionale dhe 
ekologjike (Delivery).Sherbim marketingu dhe promocioni ne ambientet e jashtme 
me biciklete levizese (Outdoor).  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Endri Haxhiraj")                    , 
Nga Data ishte                      ("12/01/2016")            u be              ("21/01/2021")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Endri Haxhiraj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("21/01/2021")            u be              ("21/01/2026")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

29/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-758039-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9967C86-FD9A-4FA6-B736-3F81E4F6AE1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36E9A6B1-96BB-4394-9816-E2BD0E525C24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36E9A6B1-96BB-4394-9816-E2BD0E525C24
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2020

Lista e Dokumenteve:
PF-Shenimet-GrifinAlbania-2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres2020.xlsx
VendimiGrifin29.pdf

Datë: 12/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D4B16FB-4DF3-4557-8307-D30B34C6CF48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E47790F9-3EF7-4604-819C-F1C827486DD0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A640A5A-6FEF-4FC0-8D55-BEFB44085D30
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD1E8C61-1CDB-4512-8187-96245738BBA0

