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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) M11616021U

2. Data e Regjistrimit 16/04/2021
3. Emri i Subjektit VIVERE IN ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Reshit Collaku", Shkalla 4, 
Apartamenti 45 ne afersi te rruges Myslym Shyri prane 
bllokut Shallvare, Tirane, Shqiperi 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria ushtron aktivitet konsulence tekniko-ligjore ndaj te 

huajve qe hyjne rregullisht ne Shqiperi per qellime kalimi 
tranzit, per qellime qendrimi afatshkurter, afatgjate, ose te 
perhershem. Shoqeria, ofron asistence per akomodimin e te 
huajve ne Shqiperi, asiston ne pregatitjen e dokumentacionit 
ne te gjitha fazat e procedurave prane instiucioneve publike 
apo organizmave dhe enteve private, te nevojshme per 
leshimin e lejeqendrimit te kategorive te ndryshme te 
parashikuara nga ligji. Shoqeria, ne bashkepunim me ente 
publike  ose private apo fondacione angazhohet ne krijimin 
ose pershtatjen e strukturave te sherbimit me qellim krijimin 
e kushteve dhe ofrimin e sherbimeve te nevojshme dhe te 
kerkuara nga te huajt qe vijne rregullisht ne Republiken e 
Shqiperise, ky aktivitet perfshin por pa u kufizuar vetem ne 
keto: struktura sherbimi tekniko-ligjore, shtepi pushimi per 
te moshuar, banesa, struktura akomoduese hotelerie, resorte, 
struktura te sherbimit shendetesor, te promovimit dhe te 
organizmit te aktiviteteve kulturore, turistike, etj. Shoqeria 
mund te ushtroje funksione te lobingut prane institucioneve 
publike ose private per permiresimin e kushteve te trajtimit 
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ligjor si dhe te kushteve ekonomike, shoqerore dhe 
shtendetesore te te hujave ne Shqiperi. Shoqeria mund te 
ushtroje cdo lloj aktiviteti tjeter te ligjshem sipas 
legjislacionit ne fuqi, qe mund te vije si nevoje e ushtrimit te 
aktivitetit te konsulences, asistences ose perfaqesimit te te 
huajve qe kane hyre ne menyre te ligjshme ne territorin e 
Republikes se Shqiperise. Per qellime te realizmit te objektit 
te veprimtarise te saj Shoqeria mund te bashkepunoje ose te 
hyje ne maredhenje kontraktore dhe sherbimi me 
profesioniste ose me pale te treta persona fizike ose juridike. 
Saimir Kumrija10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/04/2021                Deri: 15/04/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët SaimirKumrija
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët BekiKurtis

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 34.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 34,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët KevinPaja

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: s.kumrija@gmail.com  
Telefon: 0675008001  
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17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-688072-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8084F8C7-45CB-45D3-A1DF-26CAFE642A64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6349E22-F20A-46FD-8C22-E603C28D2D6F

