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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)

L51313007K

2. Emri i subjektit Adri Zeqo

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 13/01/2015

5. Fusha e veprimtarisë Tregti shumice, pakice e mallrave ushqimore Industriale dhe 
blegtorale.Tregti me shumice pakice e mallrave, te 
materialeve te ndertimit, riparim sherbimit te transportit. 
Tregtim pjese kembimi per automjetet. Tregtim vajra 
lubrifikante, nafte dhe gaz per ngrohje dhe gatim. Vendosje, 
mirembajtje dhe riparim te aparaturave ftohese dhe ngrohese. 
VendosJe dhe mirembajtje te rrjetit kompjuterik dhe sistemit 
te alarmit. Vendosje dhe mirembajtje te kamerave te 
sigurise.Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. 
Tregtim vendosje dhe mirembajtje te materialeve 
hidrosanitare. Shfrytezim i lendeve drusore dhe transportit. 
Tregti me shumice e pakice te Artikujve per kancelari, 
tonera. Tregti me shumice e pakice te detergjenteve, plehra 
pesticide,pastrim dhe mirembajtje ambjentesh. Tregti me 
shumice libra revista, gazeta, shperndarje shtypi etj. Shitjete 
medikamentesh mjeksore dhe pajisje 
laburatorike,Disinfektim 
ambjentesh.Shtypshkrime,Printime,Adeziv.Montim 
mirmbajtje te sistemeve kundra zjarrit dhe rimbushje 
kualidim fikseve te zjarit. Rikonstruksion dhe ndjekje 
punimesh ndertimi, rruge elektrike idraulike mekanike dhe 
sistemesh kullimi . Organizim Eventesh. Shitje Blerje 
Biletash udhetimi Siguracione makinash dhe prone. 
Projektime dhe Zbatime te ndryshme. Sinjalistike Rrugore 
Transport udhetaresh dhe mallrash Tregetim paisjesh 
kompjuterike,Elektronike dhe zyre (Etj... ..

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane  Kashar YZBERISH Rruga Besim Alla, Pallati Cabej 
C53, Kati 1 
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7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Telefon: 0698342429  

9. Statusi Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-793747-01-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

02/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-128535-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik 
(NVE).  
Objekti ishte            ("Tregti shumice, pakice e mallrave ushqimore Industriale dhe 
blegtorale.Tregti me shumice pakice e mallrave, te materialeve te ndertimit, riparim 
sherbimit te transportit. Tregtim pjese kembimi per automjetet. Tregtim vajra lubrifikante, 
nafte dhe gaz per ngrohje dhe gatim. Vendosje, mirembajtje dhe riparim te aparaturave 
ftohese dhe ngrohese. VendosJe dhe mirembajtje te rrjetit kompjuterik dhe sistemit te 
alarmit. Vendosje dhe mirembajtje te kamerave te sigurise.Grumbullim dhe tregtim te 
bimeve medicinale. Tregtim vendosje dhe mirembajtje te materialeve hidrosanitare. 
Shfrytezim i lendeve drusore dhe transportit. Tregti me shumice e pakice te Artikujve per 
kancelari, tonera. Tregti me shumice e pakice te detergjenteve, plehra pesticide,pastrim 
dhe mirembajtje ambjentesh. Tregti me shumice libra revista, gazeta, shperndarje shtypi 
etj ")          u be            ("Tregti shumice, pakice e mallrave ushqimore Industriale dhe 
blegtorale.Tregti me shumice pakice e mallrave, te materialeve te ndertimit, riparim 
sherbimit te transportit. Tregtim pjese kembimi per automjetet. Tregtim vajra 
lubrifikante, nafte dhe gaz per ngrohje dhe gatim. Vendosje, mirembajtje dhe 
riparim te aparaturave ftohese dhe ngrohese. VendosJe dhe mirembajtje te rrjetit 
kompjuterik dhe sistemit te alarmit. Vendosje dhe mirembajtje te kamerave te 
sigurise.Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim vendosje dhe 
mirembajtje te materialeve hidrosanitare. Shfrytezim i lendeve drusore dhe 
transportit. Tregti me shumice e pakice te Artikujve per kancelari, tonera. Tregti me 
shumice e pakice te detergjenteve, plehra pesticide,pastrim dhe mirembajtje 
ambjentesh. Tregti me shumice libra revista, gazeta, shperndarje shtypi etj. Shitjete 
medikamentesh mjeksore dhe pajisje laburatorike,Disinfektim 
ambjentesh.Shtypshkrime,Printime,Adeziv.Montim mirmbajtje te sistemeve kundra 
zjarrit dhe rimbushje kualidim fikseve te zjarit. Rikonstruksion dhe ndjekje 
punimesh ndertimi, rruge elektrike idraulike mekanike dhe sistemesh kullimi . 
Organizim Eventesh. Shitje Blerje Biletash udhetimi Siguracione makinash dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=591A2532-6A3F-452C-B579-87E282A45482
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prone. Projektime dhe Zbatime te ndryshme. Sinjalistike Rrugore Transport 
udhetaresh dhe mallrash Tregetim paisjesh kompjuterike,Elektronike dhe zyre (Etj... 
..")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-429862-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim aktiviteti nga data 17.08.2017 – Pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F71B648-4639-42E5-A1C4-958B87AB3F77

