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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) M11510040Q

2. Data e Regjistrimit 10/03/2021
3. Emri i Subjektit MEDIA LIVING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr/'Fabrika e Qelqit", Zona 
Kadastrale Nr. 8230, Nr. Pas. 2/63, Tirane. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ekskluzive audio dhe/ose audiovizive. Ne 

funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose 
audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve 
te telekomunikacionit dhe transmetimeve audio dhe 
audiovizive dhe ripeseritjen e tyre ne cdo lloji transmetimi 
(satelitor, tokesor, kabllor, IPTV, OTT, Internet TV) ne 
forme te koduar apo te pakoduar, me ane te zerit, 
figures,sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per 
publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, 
perseritesve, sateliteve apo me cdo mjet tjeter. Ne funksion 
te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audio dhe 
audiovizive ushtron dhe veprimtari ne tregtimin e 
aparaturave per sistemet e transmetimit dhe marrjes  se 
valeve audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive 
audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne 
ndertimin dhe shfrytezimin e rrjeteve numerike, per 
transmentimin satelitor, tokesor, kabllor IPTV, OTT, Internet 
TV me qellim ofrimin e sherbimit te transmetimit per 
publikun. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio 
dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, 
transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale 
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te produkteve dhe sherbimeve audio e video. Ne funksion te 
veprimtarise ekskluzive dhe/ose audiovizive ushtron dhe 
veprimtari ne krijimin e nje rrjeti audioviziv me shtrirje ne 
shkalle kombetare si nepermjet mbulimit direkt te territorit te 
Republikes se Shqiperise ashtu edhe nepermjet mbeshtetjes 
ne median rajonale me shperndarje nepermjet valeve si dhe 
via kavo. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio 
dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, 
tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme 
audiovizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te 
ndryshme, profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete 
televizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te 
tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato 
te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem 
per ushtrimin e veprimtarise audiovizive. Ne funksion te 
veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari 
ne organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore, teatrale, 
kinematografike audio dhe/ose audiovizuale te cdo lloji ne 
Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te 
veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron 
dhe veprimtari ne organizimin e spektakleve, shfaqjeve 
teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme, 
produksioneve,video dhe audio, perzgjedhjeve te 
vidioklipeve te ndryshme nepermjet konkurseve, 
perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare, shqipfolese. Ne 
funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose 
audiovizive ushtron dhe veprimtari ne pjesemarrjen ne 
aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, 
modeleve e misseve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj 
shoqerie, me qellim promovimin e vlerave te ndryshme te 
bukurise, kultures e historise shqiptare jashte vendit, duke u 
prezantuar ne keto te fundit, sic njihet vendi yne ne te tilla 
prezantime. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio 
dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin 
dhe shitjen e spektakleve televizive, shfaqjeve teatrale, 
shfaqjeve, dokumentareve, reklamave si dhe shperndarjen e 
tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te 
veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron 
dhe veprimtari ne prodhimin dhe shperndarjen e filmave 
artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te 
filmave vizatimore, filmave publicitare dhe te programeve 
audio-vizuale te cdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi dhe 
jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te 
huaj dhe te filmave shqiptare per vende te tjera. Ne funksion 
te prodhimin dhe tregtimin e botimeve te ndryshme, 
fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe pershtaten ketij objekti, 
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agjensive turistike, hotelerive, moteleve,fshatrave turistike, si 
dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te 
luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive komisionere, etj. 
Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te 
ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, 
kinematografik audio dhe/ose audiovizual te cdo lloji ne 
Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Sigurimin e projekteve 
artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-
vizuale dhe nenshkrimin e kontratave afatgjata per realizimin 
e ketyre projekteve. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive 
audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne 
ndermjetesimin, nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve 
artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-
vizuale te te gjitha llojeve, veprimtari, sherbime, etj. Ne 
funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose 
audiovizive ushtron dhe veprimtari ne kontaktimin me 
persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e 
tregjeve te blerjes dhe shitjes per prodhimet artistike te te 
gjitha llojeve, te shoqerise dhe shoqerive te tjera.  
Ervin Vaso10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 02/03/2021                Deri: 02/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErvinVaso
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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
E-Mail: ecollaku@hotmail.com  
Telefon: 0694009300  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-669238-03-21

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9D27B9B-2465-4008-8036-2B35402CA68C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB374577-EAD0-481A-9789-4196E56728B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E22EC2C9-962A-4D02-A54A-52B314E38FC2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7EF2F7C6-5206-47A5-AF68-538D1A2C1166
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 15/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


