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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)

L46322702U

2. Emri i subjektit Sali Vrenezi

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 22/01/2014

5. Fusha e veprimtarisë Tregti dhe transport lënde drusore, zbatime të punimeve 
pyjore.Për pyllëzimet(fidanishtet, grumbullimin e trajtimin e 
farave pyjore, punime përgatitore e mbjellje fidanesh).Për 
përmirsimin e pyjeve(ricungime e trajtim pyjesh me prerje 
kulturore).Për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve.Për 
sistemimet malore.Për ndërtimin e rrugëve pyjore.Për 
grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve 
pyjore jo-drusore dhe florës spontane mjekësore e 
tanifere.Bar-restorant.Mbarështim kafshësh të 
imta.Akomodim (Fjetje) për periudha të shkurtra të 
individëvë që shhfrytëzojnë resurset turistike të 
zonës.Shërbime fizioterapie në funksion të ujrave termale 
(llixhat).

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber Peshkopi  PESHKOPI Lagjja "Treg", Rruga "Ismail 
Feta", shesh magazinimi lënde drusore tek ish parku i 
mallrave/Peshkopi. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Diber  Tomin STARAVEC Ndertesa 4-kateshe, kati i dyte 
me me nr. pasurie 814/9 dhe me zone kadstrale 3509. 
Diber  Tomin STARAVEC Zona "Çelisat", Rruga "Staravec-
Llixha", Z.K.Nr.3509/Staravec, Objekti-Stallë bagëtish 
Nr.792 
Diber  Tomin STARAVEC Ndertesa 4-kateshe, kati i dyte 
me me nr. pasurie 814/9/1 dhe me zonë kadstrale 3509. 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: RESTORANT NATYRA E QETE
E-Mail: lutivranezi@gmail.com  
Telefon: 068 2004350 068 4738778 
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9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-327465-01-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

20/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-681094-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i emertimit tregtar dhe deklarimi i numrit te 
kontaktit. 
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("068 4738778")         
Emri Tregtar ishte            ("Sali Vrenezi")          u be            ("Sali Vrenezi (LISI)")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-286646-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit. Hapja e adreses dytesore.  
Ndryshimi i emertimit tregtare. 
Objekti ishte            ("Tregti dhe transport lënde drusore.")          u be            ("Tregti dhe 
transport lënde drusore, bar-restorant.")         
Emri Tregtar ishte            ("Sali Vrenezi (LISI)")          u be            ("RESTORANT 
NATYRA E QETE")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Tomin;         STARAVEC;         
Ndertesa 4-kateshe, kati i dyte me me nr. pasurie 814/9 dhe me zone kadstrale 3509.;         
"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

19/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-655185-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise dhe ndryshimi i seksionit D 
duke deklaruar "I vetepunesuar me punemarres".
Objekti ishte            ("Tregti dhe transport lënde drusore, bar-restorant.")          u be            
("Tregti dhe transport lënde drusore, bar-restorant.Mbarështim kafshësh të imta.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A682195-5CD9-445B-8395-FA8CE1DEC113
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=185FD9EE-B370-4AF3-98DF-91EE44AC5B2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D81CB021-37CB-4C6C-A994-332811E3BC9E
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eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

22/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-432872-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti dhe hapja e nje adrese dytesore. 
Objekti ishte            ("Tregti dhe transport lënde drusore, bar-restorant.Mbarështim 
kafshësh të imta.")          u be            ("Tregti dhe transport lënde drusore, bar-
restorant.Mbarështim kafshësh të imta.Akomodim (Fjetje) për periudha të shkurtra 
të individëvë që shhfrytëzojnë resurset turistike të zonës.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Tomin;         STARAVEC;         
Ndertesa 4-kateshe, kati i dyte me me nr. pasurie 814/9/1 dhe me zonë kadstrale 
3509.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

27/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-885059-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Tregti dhe transport lënde drusore, bar-restorant.Mbarështim 
kafshësh të imta.Akomodim (Fjetje) për periudha të shkurtra të individëvë që shhfrytëzojnë 
resurset turistike të zonës.")          u be            ("Tregti dhe transport lënde drusore, 
zbatime të punimeve pyjore.Për pyllëzimet(fidanishtet, grumbullimin e trajtimin e 
farave pyjore, punime përgatitore e mbjellje fidanesh).Për përmirsimin e 
pyjeve(ricungime e trajtim pyjesh me prerje kulturore).Për shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të pyjeve.Për sistemimet malore.Për ndërtimin e rrugëve pyjore.Për 
grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore jo-drusore dhe florës 
spontane mjekësore e tanifere.Bar-restorant.Mbarështim kafshësh të 
imta.Akomodim (Fjetje) për periudha të shkurtra të individëvë që shhfrytëzojnë 
resurset turistike të zonës.Shërbime fizioterapie në funksion të ujrave termale 
(llixhat).")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

05/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-025282-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.   
E-Mail ishte            ("")          u be            ("lutivranezi@gmail.com")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E33878BA-58E3-4175-B361-92BE60E68FDE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA60D958-843B-4774-B7D2-CAE610384942
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=437BAD62-3C58-4B40-A6B9-DF4D71A77F7A
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Tomin;         STARAVEC;         
Zona "Çelisat", Rruga "Staravec-Llixha", Z.K.Nr.3509/Staravec, Objekti-Stallë 
bagëtish Nr.792;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

08/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-518931-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim të dhënash vullnetare.

Lista e Dokumenteve:

Datë:27/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCBC9C71-6A12-469B-82CC-B262803681A0

