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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)

L83020601I

2. Emri i subjektit Marsel Kikino

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 20/06/2018

5. Fusha e veprimtarisë Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, 
detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, 
shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe 
shitje  fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. 
Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore dhe 
bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne 
bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim. Sherbime ne 
fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, 
seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese 
kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice 
te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per 
automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e 
baterive te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim 
veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime 
ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve 
ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik 
(printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, 
fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, 
paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha 
materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. 
Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. 
Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. 
Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te 
detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi 
dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te 
tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe 
atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, 
publike dhe shteterore. Kalibrim kamerash, kolaudim 
kamerash, servis kamerash, instalim kamerash, mirembajtje 
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sistemesh per kamera dhe shit-blerje kamerash.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Lagjja 18 Shtatori, 
rruga Veli Harshova, objekti nr.71 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Marsel Kikino
E-Mail: marsel_kikino@hotmail.com  
Telefon: 0684338348  

9. Statusi Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-824427-06-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

26/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-241564-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, 
elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. 
Servis dhe shitje  fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve 
ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. 
Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim. Sherbime ne fushen e ndertimit. 
Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese 
kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per 
gatim dhe gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive 
te automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te 
tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore 
blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per 
printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe 
kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe 
me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te 
materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe me 
pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. 
Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te 
matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe 
shteterore.")          u be            ("Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe 
hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC6E9477-CCC2-4D64-9158-CF0C701300FC
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Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje  fotokopje, printera, kompjutera, 
fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, 
tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, 
deratizim. Sherbime ne fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, 
seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje 
automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe 
gomash per automjete.  Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te 
automjeteve.  Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore 
te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve 
ushqimore blektorale. Import te  artikujve elektronik (printera, fotokopje, 
kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, 
hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te 
veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te 
artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. 
Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te 
pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe 
vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. 
Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore. Kalibrim kamerash, 
kolaudim kamerash, servis kamerash, instalim kamerash, mirembajtje sistemesh per 
kamera dhe shit-blerje kamerash.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-338892-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja 11 Janari, rruga Gjin Zenebishti, sheshi i Çerçizit, 
objekti nr. 02;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

04/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-463200-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja 11 Janari, rruga Gjin Zenebishti, sheshi i Çerçizit, objekti nr. 
02;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AAE4099A-98B6-4071-84F6-957674F2FCAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F276C282-ECAE-4F2D-B2B4-419A3536F797
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eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

05/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-639327-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushimin e perkohshem te aktivitetit nga data 31.12.2020- pa 
afat
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

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


