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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)

M01322006U

2. Emri i subjektit Valbona Bajraktari

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 22/01/2020

5. Fusha e veprimtarisë Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe 
lejohen nga ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te 
ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme per montimin 
dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e 
gjysem te gatshem me natyre industriale, bujqesore e 
blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime. Tregtim dhe riparim-mirembajtje te materialeve 
hidraulike,materialeve te ndertimit dhe materialeve 
elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , detergjente etj. 
Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. 
Punime me hekur. Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te 
ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave te 
punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. 
Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene guzhine. Veshje 
pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion 
te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. 
Pastrim i jashtem. Sherbim pastrim, dizinfektim  ambientesh. 
Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte 
pastiçerie, lende e pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, 
brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i 
mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për llogari të 
kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për 
shkollat. Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, 
perde, korniza per perde etj.Tregti te aksesoreve dhe 
zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te 
ambienteve te ndryshme. Shitje blerje te librave per femije 
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dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. Tregtim materiale 
dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri 
dhe riparime mobilerie. Pajisje elektronike, kompjuterike, 
mobilje zyrash, rafte metalike, materiale marangozi.Riparim 
dhe mirembajtje objekti,ndertese.Riparim dhe mirembajtje 
kondicioneresh.Tregti me pakice e me shumice 
vaj,filtra,bateri.solucione ,antifrize,aksesore per 
makina.Blerje topa profesional,pesticide,plehra 
kimike,ushqim i fresket dhe i koncentruar per kafshet.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Lagjja Nr.10, Rruga ''Fortuzi'', (ish 
Rruga ''Asim Vokshi''), Pallati Nr.178, Kati 4 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: D.K.A. 2020
E-Mail: bonagalanxhi@hotmail.it  
Telefon: 0695813832 0695813832 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-455728-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

26/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-530666-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti aktiviteti.Deklarim numer telefoni.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0695813832")         
Objekti ishte            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , 
detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. 
Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave 
te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim 
ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion 
te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43D374C9-9B97-4582-BED7-73DEAFCE69F6
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deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të 
tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. 
Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport.")          
u be            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me 
natyre industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, 
fruta perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te 
pastrimit , detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. 
Punime me hekur. Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e 
freskuese.Tregti te veglave te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. 
Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. 
Produkte ushqimore. Rikonstruksion te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime 
ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje 
uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, fikse zjarri. Pajisje per sektorin e 
M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, 
brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe grafikës. Shërbime të 
printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për 
llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. Shitje-  
blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.)")         

Lista e Dokumenteve:

16/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-604694-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , 
detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. 
Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave 
te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim 
ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion 
te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime 
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deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të 
tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. 
Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.)")          u be            
("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga ligji. Import-
eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme 
per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e ndihmese. 
Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , 
detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me 
hekur. Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e 
freskuese.Tregti te veglave te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. 
Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. 
Produkte ushqimore. Rikonstruksion te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime 
ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje 
uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, fikse zjarri. Pajisje per sektorin e 
M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, 
brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe grafikës. Shërbime të 
printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për 
llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. Shitje-  
blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe 
riparime mobilerie.")         

Lista e Dokumenteve:

21/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-606663-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti.
Objekti ishte            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , 
detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. 
Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave 
te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim 
ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion 
te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
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pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime 
deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të 
tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. 
Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe 
riparime mobilerie.")          u be            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e 
materialeve, qe lejohen nga ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te 
ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  
te tyre si dhe te lendeve te para e ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te 
gatshem e gjysem te gatshem me natyre industriale, bujqesore e blegtorale. 
Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta perime, hidraulike, materiale 
ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , detergjente etj. Tregtim  lule 
natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. Bojra per lyerje. 
Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave te punes. 
Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. 
Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion te 
ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, 
kolaudim, fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e 
pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së 
promocionit dhe grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i 
mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë 
vendit.Tregtim shkumës për shkollat. Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, 
tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te 
ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te ndryshme. Shitje blerje te librave per 
femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. Tregtim materiale dezinfektuese, 
mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe riparime mobilerie. Pajisje 
elektronike, kompjuterike, mobilje zyrash, rafte metalike, materiale marangozi.")         

Lista e Dokumenteve:

03/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-654238-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime, hidraulike, materiale ndertimi, elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , 
detergjente etj. Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. 
Bojra per lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave 
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te punes. Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim 
ambienti. Ene guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion 
te ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime 
deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të 
tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. 
Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe 
riparime mobilerie. Pajisje elektronike, kompjuterike, mobilje zyrash, rafte metalike, 
materiale marangozi.")          u be            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e 
materialeve, qe lejohen nga ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te 
ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  
te tyre si dhe te lendeve te para e ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te 
gatshem e gjysem te gatshem me natyre industriale, bujqesore e blegtorale. 
Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta perime. Tregtim dhe riparim-
mirembajtje te materialeve hidraulike,materialeve te ndertimit dhe materialeve 
elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , detergjente etj. Tregtim  lule natyrale 
dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. Bojra per lyerje. Tregtim per 
lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave te punes. Tregti te 
fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene 
guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion te 
ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, 
kolaudim, fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e 
pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së 
promocionit dhe grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i 
mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë 
vendit.Tregtim shkumës për shkollat. Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, 
tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te 
ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te ndryshme. Shitje blerje te librave per 
femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. Tregtim materiale dezinfektuese, 
mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe riparime mobilerie. Pajisje 
elektronike, kompjuterike, mobilje zyrash, rafte metalike, materiale marangozi.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-661342-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti. 
Objekti ishte            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e materialeve, qe lejohen nga 
ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te ndryshme teknologjike e pajisje te 
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nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  te tyre si dhe te lendeve te para e 
ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te gatshem e gjysem te gatshem me natyre 
industriale, bujqesore e blegtorale. Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta 
perime. Tregtim dhe riparim-mirembajtje te materialeve hidraulike,materialeve te 
ndertimit dhe materialeve elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , detergjente etj. 
Tregtim  lule natyrale dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. Bojra per 
lyerje. Tregtim per lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave te punes. 
Tregti te fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene 
guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion te 
ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, kolaudim, 
fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e pare. Prodhime 
deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së promocionit dhe 
grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i mallrave dhe paisjeve për të 
tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë vendit.Tregtim shkumës për shkollat. 
Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te 
aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te 
ndryshme. Shitje blerje te librave per femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. 
Tregtim materiale dezinfektuese, mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe 
riparime mobilerie. Pajisje elektronike, kompjuterike, mobilje zyrash, rafte metalike, 
materiale marangozi.")          u be            ("Tregtim  te te gjitha llojeve te mallrave e 
materialeve, qe lejohen nga ligji. Import-eksport te linjave dhe makinerive te 
ndryshme teknologjike e pajisje te nevojshme per montimin dhe venien ne shfrytezim  
te tyre si dhe te lendeve te para e ndihmese. Prodhimin e mallrave e artikujve te 
gatshem e gjysem te gatshem me natyre industriale, bujqesore e blegtorale. 
Kancelari, materiale te buta, veshmbathje, fruta perime. Tregtim dhe riparim-
mirembajtje te materialeve hidraulike,materialeve te ndertimit dhe materialeve 
elektrike.Tregtim te materialeve te pastrimit , detergjente etj. Tregtim  lule natyrale 
dhe mirembajtje. Lule dekorative. Punime me hekur. Bojra per lyerje. Tregtim per 
lengje te ndryshme, pije alkolike e freskuese.Tregti te veglave te punes. Tregti te 
fidaneve.Tregti te veshjeve popullore. Tonera. Sherbim dizifektim ambienti. Ene 
guzhine. Veshje pune.Sherbim katering. Produkte ushqimore. Rikonstruksion te 
ambienteve. Lyerje ambientesh. Dekorime ambientesh. Pastrim i jashtem. Sherbim 
pastrim, dizinfektim  ambientesh. Blerje uniforma pune. Sherbim , mirembajtje, 
kolaudim, fikse zjarri. Pajisje per sektorin e M.Z.SH. Produkte pastiçerie, lende e 
pare. Prodhime deti.Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje të fushës së 
promocionit dhe grafikës. Shërbime të printimit  dhe të publikimit .Transport i 
mallrave dhe paisjeve për të tretë dhe për llogari të kompanisë brënda e jashtë 
vendit.Tregtim shkumës për shkollat. Shitje-  blerje te pajisjeve elektroshtepiake, 
tapete, perde, korniza per perde etj.Tregti te aksesoreve dhe zbukurimeve per festa te 
ndryshme. Rikonstruksion te ambienteve te ndryshme. Shitje blerje te librave per 
femije dhe mjeteve didaktike. Import-eksport. Tregtim materiale dezinfektuese, 
mbrojtëse (doreza, maska, alkol etj.) Mobileri dhe riparime mobilerie. Pajisje 
elektronike, kompjuterike, mobilje zyrash, rafte metalike, materiale 
marangozi.Riparim dhe mirembajtje objekti,ndertese.Riparim dhe mirembajtje 
kondicioneresh.Tregti me pakice e me shumice vaj,filtra,bateri.solucione 
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,antifrize,aksesore per makina.Blerje topa profesional,pesticide,plehra kimike,ushqim 
i fresket dhe i koncentruar per kafshet.")         

Lista e Dokumenteve:

02/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-756673-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres 
v.bajraktari qkb.xlsx
dok i vulosur bona shenimet shpjeguse.pdf
BONA PDF vendim ortakesh.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar V.Bajraktari qkb.xlsx

Datë:13/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62FD24E9-CC1A-47CA-901F-076E01EFA1B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62FD24E9-CC1A-47CA-901F-076E01EFA1B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE9342D8-4133-4D8D-ADCA-B500A3C0A750
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57DCF927-F289-4BFC-89CE-1857ACC47BDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BABB84DB-DBB4-49A3-A5CC-0E925C2DC503

