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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)

L89226601K

2. Emri i subjektit Kadri Buçpapaj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 26/06/2018

5. Fusha e veprimtarisë Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa 
administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. 
Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te 
ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertesash. Riparime 
ndertimi, suvatime, lyerje me boje. Ambiente gjelberimi, 
punime ne gjelberim (lulishte). Tregtim i te gjithe artikujve 
te kancelarise. Vendosje dyer dhe dritare, vendosje instalime 
elektrike, hidraulike etj. Eksport, import i te gjitha 
produkteve te lartpermendura si dhe tregtimin e tyre me 
shumice dhe pakice. Aktivitete te higjenizimit, te rregullimit 
dhe te ngjashme. Aktivitete te pastrimit dhe dezinfektimit.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Kukes BAJRAM CURRI  BAJRAM CURRI Rruga Agim 
Ramadani, Lagjja 28-Gushti, Godina Nr 1, ZK 1347, Nr 
Pasurie 6/45+1-4/1, Kati i pare 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Kukes  Bujan DOJAN Lagjja Dojan, Rruga Ali Jakupi, ZK 
1503, Nr pasurie 38/2 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: kadri.bucpapaj@gmail.com  
Telefon: 0682390489  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-833770-06-18

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49EF0879-3ED8-4DA7-A282-B9627C519CD3
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

14/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-449834-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("kadri.buçpapaj@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;         TROPOJE;         ;         Bujan;         DOJAN;         
Lagjja Dojan, Rruga Ali Jakupi, ZK 1503, Nr pasurie 38/2;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

30/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-495922-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit. Deklarimi i adreses E-Mail.
E-Mail ishte            ("kadri.buçpapaj@gmail.com")          u be            
("kadri.bucpapaj@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa 
administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit 
dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertesash. Riparime ndertimi, 
suvatime, lyerje me boje. Ambiente gjelberimi, punime ne gjelberim (lulishte). Tregtim i te 
gjithe artikujve te kancelarise. Vendosje dyer dhe dritare, vendosje instalime elektrike, 
hidraulike etj. Eksport, import i te gjitha produkteve te lartpermendura si dhe tregtimin e 
tyre me shumice dhe pakice.")          u be            ("Mobileri, prodhim, montim dhe 
tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te 
ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. 
Arredim zyrash dhe ndertesash. Riparime ndertimi, suvatime, lyerje me boje. 
Ambiente gjelberimi, punime ne gjelberim (lulishte). Tregtim i te gjithe artikujve te 
kancelarise. Vendosje dyer dhe dritare, vendosje instalime elektrike, hidraulike etj. 
Eksport, import i te gjitha produkteve te lartpermendura si dhe tregtimin e tyre me 
shumice dhe pakice. Aktivitete te higjenizimit, te rregullimit dhe te ngjashme. 
Aktivitete te pastrimit dhe dezinfektimit.")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:24/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=274950A6-F2C7-42CC-B67A-B826C143589F

