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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)

L52221018S

2. Emri i subjektit Adenis Pashaj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 21/10/2015

5. Fusha e veprimtarisë Agjent udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te 
udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e 
programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave 
ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si 
nepermjet sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete 
shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve 
ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime 
transporti mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, 
organizime eventesh, marketing dhe promocion per vete dhe 
per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te 
ndryshem bujqesore dhe industrial,  materiale ndertimi, 
materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra 
lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me 
shumice dhe pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, 
industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te 
impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe 
impiante te cfaredo lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te 
mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te 
ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, 
industrial tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhire te 
tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, 
kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i 
materialeve elektrike, elektromotorr dhe transformatora dhe 
riparim i elektromotorrave dhe transformatorave. Projekt'm 
dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, 
elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, 
kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe 
pajisje elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. 
Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve djegese, dru zjarri   dhe 
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solar. Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit 
dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe 
kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te 
fushes se teknologjise , elektronikes dhe informatikes. Pjese 
kembimi, kancelari, materiale pastrimi

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Diber  Shupenze SHUPENZE Njesia Administrative 
Shupenze, Banesa nr.1, Bashkia Bulqize, Diber 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: adenis_pashaj@live.com  
Telefon: 0699109162  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-363505-10-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

14/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-814290-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Agjenci udhetimesh.")          u be            ("Agjenci udhetimesh. 
Shitje te paketave te udhetimit, çdo gje perfshire transport bashke me akomodimin e 
programeve turistike e sherbime ne toke. Biletari ajrore dhe detare per vete si dhe 
per llogari te te treteve si nepermjet sportelit dhe internetit. Aktivitet shkollimi e 
trajnimi per nevojat e veta e te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime 
transporti dhe dhenie me qera te mjeteve autobus, minibus dhe taksi. Organizim 
eventesh.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

02/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-136234-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim I objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Agjenci udhetimesh. Shitje te paketave te udhetimit, çdo gje perfshire 
transport bashke me akomodimin e programeve turistike e sherbime ne toke. Biletari 
ajrore dhe detare per vete si dhe per llogari te te treteve si nepermjet sportelit dhe 
internetit. Aktivitet shkollimi e trajnimi per nevojat e veta e te treteve ne te gjitha fushat e 
turizmit. Sherbime transporti dhe dhenie me qera te mjeteve autobus, minibus dhe taksi. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77650C4D-745F-4F1C-8EAE-7A8903AA812E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=537D77C0-78BD-4824-8FBB-3E5D2C1C1609


3

Organizim eventesh.")          u be            ("Agjenci udhetimesh. Shitje te paketave te 
udhetimit, çdo gje perfshire transport bashke me akomodimin e programeve turistike 
e sherbime ne toke. Biletari ajrore dhe detare per vete si dhe per llogari te te treteve 
si nepermjet sportelit dhe internetit. Aktivitet shkollimi e trajnimi per nevojat e veta 
e te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime transporti dhe dhenie me qera te 
mjeteve autobus, minibus dhe taksi. Organizim eventesh.Tregtim me shumice dhe 
pakice te artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,,materiale 
ndertimi,materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, 
servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice I materialeve dhe 
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te 
impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredolloji.Tregtim 
I te gjitha llojeve te mallrave ,makinereve, pajisjeve, impianteve te ndryshme me 
natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, automjeteve me 
goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera,  
kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, elektromotorr dhe 
transformatora dhe riparim I elektromotorreve dhe transformatoreve. Projektim dhe 
instalim I pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes dhe 
ftohjes,  kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike 
industriale. Punime  Lyerje, Suvatime, Gips.Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve 
djegese,dru zjarri dhe solar.Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe 
komunikimit, mirembajtje e pajisjeve elektronike dhe kompjuterike, blerje shitje e 
pajisjeve elektronike e kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te 
fushes se teknologjise, elektronikes dhe informatikes. ")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

03/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-182330-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti te aktivitetit.  
Objekti ishte            ("Agjenci udhetimesh. Shitje te paketave te udhetimit, çdo gje perfshire 
transport bashke me akomodimin e programeve turistike e sherbime ne toke. Biletari 
ajrore dhe detare per vete si dhe per llogari te te treteve si nepermjet sportelit dhe 
internetit. Aktivitet shkollimi e trajnimi per nevojat e veta e te treteve ne te gjitha fushat e 
turizmit. Sherbime transporti dhe dhenie me qera te mjeteve autobus, minibus dhe taksi. 
Organizim eventesh.Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore 
dhe industrial,,materiale ndertimi,materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, 
vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice I 
materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te 
impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredolloji.Tregtim I te 
gjitha llojeve te mallrave ,makinereve, pajisjeve, impianteve te ndryshme me natyre 
publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, automjeteve me goma dhe 
zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera,  kancelari, 
aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, elektromotorr dhe transformatora 
dhe riparim I elektromotorreve dhe transformatoreve. Projektim dhe instalim I pajisjeve 
industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes,  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=273C8037-7FDD-4C4E-8929-5CAD7C9E5682
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kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike industriale. 
Punime  Lyerje, Suvatime, Gips.Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve djegese,dru zjarri dhe 
solar.Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtje e 
pajisjeve elektronike dhe kompjuterike, blerje shitje e pajisjeve elektronike e kompjuterike. 
Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise, elektronikes dhe 
informatikes. ")          u be            ("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te 
paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve 
turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari 
te te treteve, si nepermjet sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi 
dhe trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. 
Sherbime taksi, sherbime transporti mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, 
organizime eventesh, marketing dhe promocion per vete dhe per trete. Tregtim me 
shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,  materiale 
ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, 
servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice i materialeve dhe 
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te impanteve 
te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo lloji.Tregtim I te gjitha 
llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te ndryshme me 
natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, automjeteve me 
goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera, 
kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, elektromotorr dhe 
transformatora dhe riparim I elektromotorrave dhe transformatorave. Projekt'm 
dhe instalim I pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes 
dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike 
jndustriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve 
djegese, dru   zjarri   dhe   solar. Sherbime   ne   fushen   e teknologjise se 
informacionit dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe 
kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , 
elektronikes dhe informatikes.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-609315-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te 
udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime 
ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si nepermjet 
sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta 
dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime transporti 
mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, marketing dhe 
promocion per vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem 
bujqesore dhe industrial,  materiale ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje 
elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe 
pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FFDF247-BCE9-4279-8843-8AFBF01EDD61
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sisteme te impanteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo 
lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te 
ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, 
automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, 
kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, 
elektromotorr dhe transformatora dhe riparim I elektromotorrave dhe transformatorave. 
Projekt'm dhe instalim I pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te 
ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje 
elektrike jndustriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve 
djegese, dru   zjarri   dhe   solar. Sherbime   ne   fushen   e teknologjise se informacionit 
dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha 
veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , elektronikes dhe informatikes.")          u be            
("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit cdo gje 
perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime ne to. Shitje 
te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si nepermjet 
sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e 
veta dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime 
transporti mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, 
marketing dhe promocion per vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te 
artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,  materiale ndertimi, materiale 
elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, servis 
automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice i materialeve dhe 
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te 
impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo 
lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, 
impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial 
tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve 
elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve 
elektrike, elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe 
transformatorave. Projekt'm dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, 
elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per 
materiale dhe pajisje elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim 
objektesh.Tregtim i lendeve djegese, dru   zjarri   dhe   solar. Sherbime   ne   fushen   
e teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike 
dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , 
elektronikes dhe informatikes. Pjese kembimi")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

09/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-852053-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekt i veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te 
udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime 
ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si nepermjet 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8240B268-C956-45CB-8374-5D72846454B6
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sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta 
dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime transporti 
mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, marketing dhe 
promocion per vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem 
bujqesore dhe industrial,  materiale ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje 
elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe 
pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe 
sisteme te impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo 
lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te 
ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, 
automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, 
kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, 
elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe transformatorave. 
Projekt'm dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te 
ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje 
elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve 
djegese, dru   zjarri   dhe   solar. Sherbime   ne   fushen   e teknologjise se informacionit 
dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha 
veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , elektronikes dhe informatikes. Pjese 
kembimi")          u be            ("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te 
paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve 
turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari 
te te treteve, si nepermjet sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi 
dhe trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. 
Sherbime taksi, sherbime transporti mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, 
organizime eventesh, marketing dhe promocion per vete dhe per trete. Tregtim me 
shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore dhe industrial,  materiale 
ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, 
servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe pakice i materialeve dhe 
pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe sisteme te 
impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo 
lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, 
impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial 
tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve 
elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve 
elektrike, elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe 
transformatorave. Projekt'm dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, 
elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per 
materiale dhe pajisje elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim 
objektesh.Tregtim i lendeve djegese, dru zjarri   dhe solar. Sherbime ne fushen e 
teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike 
dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , 
elektronikes dhe informatikes. Pjese kembimi, kancelari, materiale pastrimi")         

Lista e Dokumenteve:
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

13/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-936591-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit dhe adresës kryesore të 
ushtrimit të aktivitetit. Ndryshim i emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte            ("PASHAJ TRAVEL")          u be            ("")         
Objekti ishte            ("Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te 
udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime 
ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per llogari te te treteve, si nepermjet 
sporteleve dhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta 
dhe te te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime transporti 
mallrash, pasagjeresh me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, marketing dhe 
promocion per vete dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem 
bujqesore dhe industrial,  materiale ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje 
elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me shumice dhe 
pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtepiake, pajisje dhe 
sisteme te impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe impiante te cfaredo 
lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te 
ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industrial tregtare, 
automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te pajisjeve elektronike, 
kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i materialeve elektrike, 
elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe transformatorave. 
Projekt'm dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te 
ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje 
elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve 
djegese, dru zjarri   dhe solar. Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe 
komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha 
veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , elektronikes dhe informatikes. Pjese 
kembimi, kancelari, materiale pastrimi")          u be            ("Agjent udhetimesh. Agjent 
ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe 
akomodimin e programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe 
detare pervete dhe per llogari te te treteve, si nepermjet sporteleve dhe nepermjet 
internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si per nevojat e veta dhe te te treteve ne 
te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime transporti mallrash, pasagjeresh 
me minibuz dhe autobuz, organizime eventesh, marketing dhe promocion per vete 
dhe per trete. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore 
dhe industrial,  materiale ndertimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje 
elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh.Tregtim import eksport me 
shumice dhe pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-
shtepiake, pajisje dhe sisteme te impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionere dhe 
impiante te cfaredo lloji.Tregtim I te gjitha llojeve te mallrave ,mallrave, makinereve, 
pajisjeve, impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, 
industrial tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme.Tregti te 
pajisjeve elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore te ndryshem, tregtimi i 
materialeve elektrike, elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i 
elektromotorrave dhe transformatorave. Projekt'm dhe instalim i pajisjeve 
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industriale, elektroshtepiake, elektrike, sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, 
kondicionere,mirembajtje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike industriale. 
Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndertim objektesh.Tregtim i lendeve djegese, dru 
zjarri   dhe solar. Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe 
komunikimit, mirembajtje e paisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e te 
gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise , elektronikes dhe informatikes. 
Pjese kembimi, kancelari, materiale pastrimi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         BULQIZE;         ;         Shupenze;         SHUPENZE;         
Njesia Administrative Shupenze, Banesa nr.1, Bashkia Bulqize, Diber;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i I, ndertese private nr.6/265, z.kadastrale 8350;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:09/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6019E0E5-92A0-44D2-9F5F-EB24729C12D2

