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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)

L94210801C

2. Emri i subjektit Myftijan Dervishi

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 10/06/2019

5. Fusha e veprimtarisë Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore  (Dezinfektim – 
Dezinsektim – Deratizim-DDD) Shërbime ekspertize 
higjeno-shëndetësore të ambjenteve publike dhe private, të 
jashtme dhe  të brendshme kundër viruseve baktereve 
sporeve kërpudhave dhe parazitëve të ndryshëm, brejtësve, 
luftimi i gjarpërinjve (deserpentizim), trajtim i barërave të 
këqij, pastrim, higjenizim, deodorizimi, Veprimtaritë e 
ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis Shërbime 
ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore 
bazë, hartim i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, 
auditim mjedisorë ekspertizë për problem mjedisore, 
projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e 
parqe, shërbime pastrami gjenerale të mirëmbajtjes dhe 
pastrime gjenerale, shërbime pastrimi ditore, javore, mujore, 
vjetore,  Shërbime në turizëm, agjenci udhëtimi dhe/ose 
operator turistik, dhënie me qera të motorrave, makinave etj.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Vlore Sarande  SARANDE Lagjja nr.2, rruga Abedin Dino, 
apartamenti nr.1, kati i pare. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ae agency & rent in saranda
Web site: www.rentinsaranda.com
E-Mail: rentinsaranda@gmail.com  
Telefon: 0676761699  

9. Statusi Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-220925-06-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-345591-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim aktiviteti nga data 23.09.2019– Pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

06/05/2020 Numri i ceshtjes: CN-500169-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aktivizim i Aktivitetit nga data 06.05.2020.
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit

12/05/2020 Numri i ceshtjes: CN-503362-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Telefon ishte            ("0683577270")          u be            ("0672494444")         
E-Mail ishte            ("anadervishi1990@gmail.com")          u be            
("rentinsaranda@gmail.com")         
Website ishte            ("")          u be            ("www.rentinsaranda.com")         
Objekti ishte            ("Sherbime ne turizem per individe apo grupe te organizuara, dhenie 
me qera te motorrave, shetitje me varke, peshkim sportiv, organizim eskursione, guida 
individuale.")          u be            ("Shërbime në turizëm, agjenci udhëtimi dhe/ose 
operator turistik, shërbime për individë apo grupe të organizuara, dhënie me qera të 
motorrave, makinave, shëtitje me varkë, peshkim sportiv, organizim eskursione, 
shërbim udhërrëfyesi për të tretë, grupe dhe individ, tregëtim suveniresh, dhënie e 
objekteve me qera për njësi shërbimi/akomodimi për të tretë.Shërbime të tjera 
shëndetësore dhe/ose higjenosanitare (dezinfektim, deratizim, dezinfektim, DDD) 
kundër gjarpërinjve, parazitëve, brejtësve, pastrim, higjenizim, deodorizimi, 
shërbime pastrimi gjenerale të mirëmbajtjes dhe pastrime gjenerale pas ndërtimit, 
shërbime pastrimi ditore, javore, mujore, vjetore,  i ambienteve të 
brendshme/jashtme për institucionet private dhe publike, punim dhe pastrim mbetje 
inerte, urbane, gropa septike, shërbim pastrimi i fasadave, Shërbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, hartim i raporteve të vlerësimit të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71DB789D-0165-4C26-A88B-5D96FE5A7DE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF59020A-16D6-4A23-A6FC-B850B4FD7E69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9A559C6-5FFE-4F01-B20D-F5EB2AF44DB9


3

ndikimit në mjedis, auditim mjedisorë ekspertizë për probleme mjedisore, projektim 
peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe, zbatim punimesh ndërtim, 
shërbime mir?mbajtje të hapësirave t? blerta p?r ambientet private si dhe për 
hap?sirat e gjelb?rta n? ambiente publike. Shërbime të ekspertizës dhe/ose 
profesionale lidhur me pyje apo kullota, tregëtim i produkteve bujqësore organike 
dhe inorganike tregëtim i materialeve të ndryshëm industrialë të pastrimisolucione të 
ndryshme për larje detergjentët, tregëtim i produkteve bujqësore organike dhe 
inorganike plehrave kimike, pesticide dhe vegla pune për bujqësi,  paisje për 
depozitimin e mbeturinave dhe plehrave si kontejnerë dhe kazanë. Blerje/furnizim 
me materiale të ndryshme për zyra pajisje, vegla pune, materiale kancelarie për 
përdorim personal dhe zyra të përgjithshme. Mirëmbajtje dhe riparim i 
pajisjeve/materiale të ndryshme të zyrave, pajisjeve, veglave të punës, paisjeve 
kancelarike që shërbejnë për përdorim personal dhe zyra, Mirëmbajtje dhe riparim i 
makinerive të zyrave, mirëmbajtje objekte specifike monumente të kulturës dhe 
natyrës, tregëtim pjesë këmbimi për automjete dhe makineri të ndryshme transporti, 
shërbime furnizimi dhe tregëtimi i mallrave të ndryshëm ushqimorë dhe përdorim i 
tyre për të tretë si ente publike dhe private, tregëtim i veshmbathjeve uniformave 
(veshje të veçanta uniforma të ndryshme)")         
Emri Tregtar ishte            ("")          u be            ("RENT IN SARANDA")         

Lista e Dokumenteve:

10/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-617796-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim emer tregtar.
Telefon ishte            ("0672494444")          u be            ("0676761699")         
Emri Tregtar ishte            ("RENT IN SARANDA")          u be            ("ae agency & rent in 
saranda")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

11/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-618494-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objkti te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Shërbime në turizëm, agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik, 
shërbime për individë apo grupe të organizuara, dhënie me qera të motorrave, makinave, 
shëtitje me varkë, peshkim sportiv, organizim eskursione, shërbim udhërrëfyesi për të tretë, 
grupe dhe individ, tregëtim suveniresh, dhënie e objekteve me qera për njësi 
shërbimi/akomodimi për të tretë.Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare 
(dezinfektim, deratizim, dezinfektim, DDD) kundër gjarpërinjve, parazitëve, brejtësve, 
pastrim, higjenizim, deodorizimi, shërbime pastrimi gjenerale të mirëmbajtjes dhe 
pastrime gjenerale pas ndërtimit, shërbime pastrimi ditore, javore, mujore, vjetore,  i 
ambienteve të brendshme/jashtme për institucionet private dhe publike, punim dhe pastrim 
mbetje inerte, urbane, gropa septike, shërbim pastrimi i fasadave, Shërbime ekspertize 
dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, hartim i raporteve të vlerësimit të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6590FEAD-10BB-4E4D-92C5-BA99D6FA1192


4

ndikimit në mjedis, auditim mjedisorë ekspertizë për probleme mjedisore, projektim 
peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe, zbatim punimesh ndërtim, 
shërbime mir?mbajtje të hapësirave t? blerta p?r ambientet private si dhe për hap?sirat e 
gjelb?rta n? ambiente publike. Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje 
apo kullota, tregëtim i produkteve bujqësore organike dhe inorganike tregëtim i 
materialeve të ndryshëm industrialë të pastrimisolucione të ndryshme për larje 
detergjentët, tregëtim i produkteve bujqësore organike dhe inorganike plehrave kimike, 
pesticide dhe vegla pune për bujqësi,  paisje për depozitimin e mbeturinave dhe plehrave si 
kontejnerë dhe kazanë. Blerje/furnizim me materiale të ndryshme për zyra pajisje, vegla 
pune, materiale kancelarie për përdorim personal dhe zyra të përgjithshme. Mirëmbajtje 
dhe riparim i pajisjeve/materiale të ndryshme të zyrave, pajisjeve, veglave të punës, 
paisjeve kancelarike që shërbejnë për përdorim personal dhe zyra, Mirëmbajtje dhe 
riparim i makinerive të zyrave, mirëmbajtje objekte specifike monumente të kulturës dhe 
natyrës, tregëtim pjesë këmbimi për automjete dhe makineri të ndryshme transporti, 
shërbime furnizimi dhe tregëtimi i mallrave të ndryshëm ushqimorë dhe përdorim i tyre për 
të tretë si ente publike dhe private, tregëtim i veshmbathjeve uniformave (veshje të veçanta 
uniforma të ndryshme)")          u be            ("Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore  
(Dezinfektim – Dezinsektim – Deratizim-DDD) Shërbime ekspertize higjeno-
shëndetësore të ambjenteve publike dhe private, të jashtme dhe  të brendshme 
kundër viruseve baktereve sporeve kërpudhave dhe parazitëve të ndryshëm, 
brejtësve, luftimi i gjarpërinjve (deserpentizim), trajtim i barërave të këqij, pastrim, 
higjenizim, deodorizimi, Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë, hartim i 
raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisorë ekspertizë për 
problem mjedisore, projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e 
parqe, shërbime pastrami gjenerale të mirëmbajtjes dhe pastrime gjenerale, 
shërbime pastrimi ditore, javore, mujore, vjetore,  Shërbime në turizëm, agjenci 
udhëtimi dhe/ose operator turistik, dhënie me qera të motorrave, makinave etj.")         

Lista e Dokumenteve:

12/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-618820-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i te dhenave te kodit NVE.

Lista e Dokumenteve:

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


