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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)

L72216031A

2. Emri i subjektit Shkëlzen Bushgjokaj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 16/10/2017

5. Fusha e veprimtarisë Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me 
shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, 
ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje 
elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, 
konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, cigare 
etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, 
dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, 
kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe 
tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje 
hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me 
shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme 
industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me 
shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te 
ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, servis 
automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi 
imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, 
hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe 
nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet. 
Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. 
Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe 
tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te gjitha produkteve. 
Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie 
makinash me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve 
te pastrimit. Tregtim dhe shitje te veglave te punes. 
Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme 
objektesh, punime te ndryshme 
ndertimi.Pesticide,gelqere,pleh kimik e organik,ene 
kuzhine,Pelet
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6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Rruga Jordan Misja, Pallati me 
Zone Kadastrale 8330, Nr Pasurie 8/176-N117 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: shkelzenbushgjokaj486@gmail.com  
Telefon: 0685955455  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-515926-10-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-539482-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekt i veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te 
ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, 
elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, 
cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj 
duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe 
tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te 
tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme 
industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve 
te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. 
Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit 
urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe 
pasagjeresh per vete dhe te tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh 
automjetesh. Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti 
rrobash dhe te gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie 
makinash me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe 
shitje te veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh")          
u be            ("Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme 
industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, 
informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, 
cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, 
artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. 
Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje 
hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te 
makinerive dhe paisjeve te ndryshme industriale, pjese kembimi per to. Import dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1593306C-F17E-4B3D-999E-05F177C809AC
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tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe 
pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi 
imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. 
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te 
tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per 
lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te 
gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash 
me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te 
veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, 
punime te ndryshme ndertimi.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

06/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-027257-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("shkelzenbushgjokaj486@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Jordan Misja, Pallati me Zone Kadastrale 8330, Nr Pasurie 8/176-N117;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Kamez;         ;         KAMEZ;         Rruga 
Otavia, Banesa Nr. 17.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

05/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-155375-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te 
ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, 
elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, 
cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj 
duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe 
tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te 
tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme 
industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve 
te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. 
Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit 
urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe 
pasagjeresh per vete dhe te tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh 
automjetesh. Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti 
rrobash dhe te gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie 
makinash me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60CF5447-5140-4C18-AB97-E759A1DD31E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6CD63F67-A466-44BE-A1BF-D173741D3A9E
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shitje te veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, 
punime te ndryshme ndertimi.")          u be            ("Kancelari dhe sherbime 
interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme 
industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, 
informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, 
cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, 
artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. 
Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje 
hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te 
makinerive dhe paisjeve te ndryshme industriale, pjese kembimi per to. Import dhe 
tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe 
pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi 
imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. 
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te 
tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per 
lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te 
gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash 
me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te 
veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, 
punime te ndryshme ndertimi.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

26/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-474931-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit. Ndryshim i numrit te 
kontaktit.
Telefon ishte            ("0699152435")          u be            ("0685955455")         
Objekti ishte            ("Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me 
shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe 
blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, 
metrazhe, lende kimike, pije alkolike, cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te 
ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, 
paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje 
hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me shumice e 
pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme industriale, pjese kembimi per to. Import 
dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe 
pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi 
imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. 
Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet. 
Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per lyerje 
automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te gjitha 
produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash me qera. 
Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te veglave te 
punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, punime te ndryshme 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD6F2886-20C5-420A-A936-679719567558
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ndertimi.")          u be            ("Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, 
tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj 
bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, 
konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, cigare etj. Prodhim dhe tregtim te 
artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje 
zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe tregtim materiale 
ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import 
dhe tregetim me shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme 
industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me shumice e pakice te 
automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, 
servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje 
biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe 
nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet. Veprimtari hotelerie, 
Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje 
gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te gjitha produkteve. Tregtim 
gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash me qera. Tregtimte 
detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te veglave te punes. 
Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, punime te ndryshme 
ndertimi.Pesticide,gelqere,pleh kimik e organik,ene kuzhine,Pelet")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:15/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


