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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) M11509031M

2. Data e Regjistrimit 09/03/2021
3. Emri i Subjektit ATI21
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 01/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 01/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Brigada 8", Pallati 
"Teknoprojekt", nr.7 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Dizenjim softëare-i, ku perfshihet analiza e kërkesave te 

sistemit softëare, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i 
detajuar i sistemit softëare  Zhvillim dhe mirembajtje 
sistemesh softëare, ku perfshihet programimi i sistemeve 
softëare, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithë 
komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i 
gabimeve, modifikimet (pas momentit qe softëare-i është 
vendosur ne operim), mirëmbajtja e te gjithe komponenteve, 
suporti i sistemit si nje teresi  komponentesh, qe, ne 
funksionimin e tyre, realizojnë qellimin e zgjidhjes 
informatike Testim softëare, ku perfshihet testimi i 
funksionaliteteve, të ngarkeses në punë, te performancës, te 
pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurisë se sistemit 
softëare Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit, ku 
përfshihet analiza, planifikimi,  projektimi, zbatimi, vendosja 
në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve te komunikimit të 
rrjeteve ta pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ 
MAN/ SAN/ CAN)  Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te 
sigurise, ku perfshihet analiza e kërkesave të sigurise se 
klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe 
konfigurimet e komponenteve, vendosja në pune, testimet e 
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sigurise dhe mirëmbajtja perkatese  Zhvillim sistemesh 
migrimi, ku perfshihet transferimi i te dhenave dhe 
infrastrukturës perkatese nga nje teknologji e vjetër në një 
teknologji te re  Permiresim/upgrade sistemesh informatike 
Operim, menaxhim, suport i perdorimit, trajnim dhe auditimi 
teknik/informatik per  sistemet softeare.
Borana Elbasani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/03/2021                Deri: 01/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BoranaElbasani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ATI21
E-Mail: belba2021@gmail.com  
Telefon: 0677400678  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-669797-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 14/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5736E2E-6782-415B-A857-18F15F0D52CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3052286-E38A-47FC-9C24-8904F3A49E1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0FA9E588-FE35-492B-B25B-A51E588913B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=510AB7ED-B7AD-4E85-9857-FDFE7C0CA55F
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