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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)

L47521501D

2. Emri i subjektit Edmond Cara

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 21/01/2014

5. Fusha e veprimtarisë Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, 
elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. 
Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te 
ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. 
Mirembajtje rrugesh. Bar - restorant.Lavazh makinash. Shitje 
orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe didaktike. 
Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, 
ndertim urash dhe vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. 
Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim pjese kembimi. 
Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime 
pastrimi. Sherbime dezinfektimi te ambjenteve publike dhe 
private.Hidroizolim tarracash. Shitje shkumesi.Shitje 
karburanti.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Lezhe Lezhe  LEZHE Qyteti Lezhe, lagjja "Skenderbeg", 
godine 2 kateshe prane memorialit "Gjergj Kastrioti". 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Lezhe Lezhe  LEZHE Lagjja Beslidhja, Rruga "Kosova", 
Dyqan ne zonen kadastrale nr.8632, numri i pasurise 7/75+2-
11, kati I-re 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Edmond Cara
E-Mail: kancelariaester@hotmail.com  
Telefon: 021525533 0673010627 

9. Statusi Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-325634-01-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

16/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-870063-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.")          
u be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.")         

Lista e Dokumenteve:

02/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-900065-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise. Saktesim i kodit NVE.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.")          u be            
("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, 
kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. ")         

Lista e Dokumenteve:

26/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-963510-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. ")          u be            ("Tregtim te 
artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, kancelari, 
detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te 
ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim fidanesh, Servis 
kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. ")         

Lista e Dokumenteve:
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07/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-584326-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. ")          u 
be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.")         

Lista e Dokumenteve:

13/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-696113-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.")          u be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, 
elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe 
mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim 
dhe tregtim fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje 
rrugesh. Bar - restorant.Lavazh makinash.")         

Lista e Dokumenteve:

17/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-288567-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash.")          u be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem 
kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime 
pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me 
pakice.Prodhim dhe tregtim fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe 
printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe 
paisje zyre.")         

Lista e Dokumenteve:
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28/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-438610-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         LEZHE;         Lezhe;         ;         LEZHE;         
Lagjja Beslidhja, Rruga "Kosova", Dyqan ne zonen kadastrale nr.8632, numri i 
pasurise 7/75+2-11, kati I-re;         "

Lista e Dokumenteve:

23/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-569494-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre.")          u be            ("Tregtim te 
artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, kancelari, 
detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te 
ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim fidanesh, Servis 
kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike.")         

Lista e Dokumenteve:

19/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-706158-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike.")          u be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, 
elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe 
mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim 
dhe tregtim fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje 
rrugesh. Bar - restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete 
mesimore dhe didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, 
ndertim urash dhe vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash 
lubrifikante. Tregtim pjese kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. 
Sherbime pastrimi. Sherbime dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.")         
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Lista e Dokumenteve:

10/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-930138-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash dhe 
vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim pjese 
kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. Sherbime 
dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.")          u be            ("Tregtim te artikujve 
te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. 
Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje 
gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe 
printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe 
paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe didaktike. Ndertime civile, industriale, 
bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash dhe vepra arti. Tregtim materiale 
ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim pjese kembimi. Tregtim mallrash 
ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. Sherbime dezinfektimi te 
ambjenteve publike dhe private.Hidroizolim tarracash.")         

Lista e Dokumenteve:

13/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-935590-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         LEZHE;         Lezhe;         ;         LEZHE;         
Lagjja Beslidhja, Rruga "Vinçens Prendushi", Godina Nr.18, Kati I-re.;         "

Lista e Dokumenteve:

09/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-967716-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash dhe 
vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim pjese 
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kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. Sherbime 
dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.Hidroizolim tarracash.")          u be            
("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, 
kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash 
dhe vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim 
pjese kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. 
Sherbime dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.Hidroizolim tarracash. 
Shitje shkumesi.")         

Lista e Dokumenteve:

07/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-000066-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         LEZHE;         Lezhe;         ;         LEZHE;         Lagjja 
Beslidhja, Rruga "Vinçens Prendushi", Godina Nr.18, Kati I-re.;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

23/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-016959-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash dhe 
vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim pjese 
kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. Sherbime 
dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.Hidroizolim tarracash. Shitje shkumesi.")          
u be            ("Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, 
hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje 
objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, Servis kompjuterash, fotokopjesh dhe printera. Mirembajtje rrugesh. Bar - 
restorant.Lavazh makinash. Shitje orendi dhe paisje zyre. Shitje mjete mesimore dhe 
didaktike. Ndertime civile, industriale, bujqesore. Ndertim rrugesh, ndertim urash 
dhe vepra arti. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim vajrash lubrifikante. Tregtim 
pjese kembimi. Tregtim mallrash ushqimore. Tregtim gomash. Sherbime pastrimi. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F622676F-BA7A-4CEB-990F-291DBAECDCF0
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Sherbime dezinfektimi te ambjenteve publike dhe private.Hidroizolim tarracash. 
Shitje shkumesi.Shitje karburanti.")         

Lista e Dokumenteve:

26/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-490517-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim në Sigurime Shoqërore. Saktesimi  i kodit ekonomik 
(NVE). Deklarim në të dhënat vullnetare. 
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("0673010627")         
Telefon 2 ishte            ("0673010627")          u be            ("")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres dhe punonjes te papaguar te familjes"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

Datë:18/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


