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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)

L38122101T

2. Emri i subjektit Ervin Sadiku

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 22/07/2013

5. Fusha e veprimtarisë Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me 
pakicë të detergjenteve,mallrave të ndryshëm 
industrial,materialeve të ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave 
muzikore ,pjesëve të këmbimit.Shtypshkrime,kancelari etj. 
Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te ndryshme. 
Tregti me pakice e materialeve elektrike te ndryshme. 
Tregtim me pakice te kepuceve te ndryshme.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Berat  Perondi PERONDI Godinë një katëshe pranë rrugës 
nacionale në Postobllok. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: DIMALI 2013.
Telefon: 0696214233  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-155843-07-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

04/09/2013 Numri i ceshtjes: CN-184447-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D20B316C-9DD4-411D-AE7B-AD4652FC4C5F
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Objekti ishte            ("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë 
të detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të këmbimit.Kancelari etj.")          u be            
("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë të 
detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të 
këmbimit.Shtypshkrime,kancelari etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

10/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-354998-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 5/179 Prot., Dosja Nr.179, datë 
06.02.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” sh.p.k., ku 
është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet apo interesat 
pasurore të debitorit Ervin Sadiku”.  

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

17/03/2014 Numri i ceshtjes: CN-396949-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi I objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë 
të detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të këmbimit.Shtypshkrime,kancelari 
etj.")          u be            ("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me 
pakicë të detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të 
këmbimit.Shtypshkrime,kancelari etj. Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te 
ndryshme")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

07/08/2014 Numri i ceshtjes: CN-598662-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2013

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2491BBD6-4F57-4A77-939F-E971CA37FEEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DE8DCAF-99F5-4297-8977-05A0EE7D5ECA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE03107A-9D20-40ED-9A57-226ABD2A1AB5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A5CFCEA-3529-4F8B-A341-4EC0E6C06A30
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A48207B2-CA23-4957-9242-988E0C696DAE
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01/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-125009-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimin e objektit te aktivitetit. Saktesimi i kodit ekonomit 
(NVE).
Objekti ishte            ("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë 
të detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të këmbimit.Shtypshkrime,kancelari 
etj. Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te ndryshme")          u be            ("Import-
eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë të 
detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të 
këmbimit.Shtypshkrime,kancelari etj. Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te 
ndryshme. Tregti me pakice e materialeve elektrike te ndryshme.")         

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

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

12/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-586602-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Import-eksport.Prodhim konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë 
të detergjenteve,mallrave të ndryshëm industrial,materialeve të 
ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të këmbimit.Shtypshkrime,kancelari 
etj. Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te ndryshme. Tregti me pakice e 
materialeve elektrike te ndryshme.")          u be            ("Import-eksport.Prodhim 
konfeksione te ndryshme.Tregti me pakicë të detergjenteve,mallrave të ndryshëm 
industrial,materialeve të ndërtimit,bojrave,llaqeve,veglave muzikore ,pjesëve të 
këmbimit.Shtypshkrime,kancelari etj. Sherbim pastrimi,punime ndertimi ne fusha te 
ndryshme. Tregti me pakice e materialeve elektrike te ndryshme. Tregtim me pakice 
te kepuceve te ndryshme.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9E73112-DABC-4D15-A9C4-6296CECD61C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89AA540A-7AFB-42E5-80C0-5F154AF717BC

