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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)

L74815005E

2. Emri i subjektit Dervish Myftaraj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 15/12/2017

5. Fusha e veprimtarisë Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore 
dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim 
dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim 
me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave 
dhe rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e 
gjalle dhe agregate bujqesore. Sondime dhe hapje profile. 
Tregti fruta-perime. Tregtim te pajisjeve laboratorike dhe 
reagente kimike. Permiresim pyjesh, shkalbezim, pyllezim,  
luftim semundjesh dhe demtuesish ne pyje, sistemime 
malore.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Korce Maliq  MALIQ Sheshi punetoreve, Ndertese 1 
kateshe, Zone Kadastrale 2573, Nr.Pasurie 1/454 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr. 9, Rruga 
Mine Peza, Pallati 214, Shk. 4, Ap. 25

 

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: dervishmyftaraj@hotmail.com  
Telefon: 0692086125  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-594205-12-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-774075-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore. 
Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi. Tregtim me pakice te 
pesticideve. Ekspert bujqesie.")          u be            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, 
artikuj te tjere bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera 
ne bujqesi. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes.")         

Lista e Dokumenteve:

23/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-792220-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore. 
Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi. Tregtim me pakice te 
pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes.")          u be            
("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera 
bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje 
dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes.")         

Lista e Dokumenteve:

14/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-821116-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes.")          u be            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te 
tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe 
sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. 
Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.")         

Lista e Dokumenteve:

16/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-973754-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore.   
E-Mail ishte            ("")          u be            ("dervishmyftaraj@hotmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
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Njesia Bashkiake nr.9, rruga Albanopoli, vila nr.2, kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

26/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-045545-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e adreses dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake nr.9, rruga Albanopoli, vila nr.2, kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

08/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-054669-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Albanopol, (ish Rruga Jordan Misja), Vila 2 Katëshe, 
Nr.2, Kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-133497-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.")          u be            ("Prodhim dhe tregtim 
fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, 
deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me 
pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe 
artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

26/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-177790-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit të veprimtarisë.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56EE8741-CB2F-44FB-98DE-93C3E4699388
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E94E1043-8161-46D9-9990-897CA8C00A38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=196FD20D-4DA8-4EB2-9A8C-EA4BD60E3E86
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2149530-CD5A-42FE-8247-23D14F7AD2C9
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Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore")          
u be            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne 
bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti 
te veglave dhe rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe 
agregate bujqesore. Sondime dhe hapje profile.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

30/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-390831-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti aktiviteti.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. 
Sondime dhe hapje profile.")          u be            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, 
artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim 
dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. 
Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe artikuj te 
ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. Sondime dhe hapje profile. 
Tregti fruta-perime.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

21/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-550994-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllje adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njësia 
Bashkiake Nr.9, Rruga Albanopol, (ish Rruga Jordan Misja), Vila 2 Katëshe, Nr.2, Kati 1;         
"

Lista e Dokumenteve:

05/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-599134-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09A7D1FF-58C9-4203-9DB1-43B8E81F8233
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F77803E4-1826-4A27-BF8A-3CF95B576FBB
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Albanopol, (ish Rruga Jordan Misja), Vila 2 Kateshe, 
Nr.2, Kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:

27/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-692536-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllje dhe hapje adrese dytësore.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Administrative Nr. 9, Rruga Mine Peza, Pallati 214, Shk. 4, Ap. 25

;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake Nr.9, Rruga Albanopol, (ish Rruga Jordan Misja), Vila 2 Kateshe, Nr.2, Kati 1;         
"

Lista e Dokumenteve:

09/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-717613-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Zgjerim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. 
Sondime dhe hapje profile. Tregti fruta-perime.")          u be            ("Prodhim dhe 
tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, 
deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me 
pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe 
artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. Sondime dhe hapje 
profile. Tregti fruta-perime. Tregtim te pajisjeve laboratorike dhe reagente kimike.")         

Lista e Dokumenteve:

10/11/2021 Numri i ceshtjes: CN-811275-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti veprimtarie. 
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe 
postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, 
pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe 
rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. 
Sondime dhe hapje profile. Tregti fruta-perime. Tregtim te pajisjeve laboratorike dhe 
reagente kimike.")          u be            ("Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te 
tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe 
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sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. 
Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe artikuj te 
ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. Sondime dhe hapje profile. 
Tregti fruta-perime. Tregtim te pajisjeve laboratorike dhe reagente kimike. 
Permiresim pyjesh, shkalbezim, pyllezim,  luftim semundjesh dhe demtuesish ne pyje, 
sistemime malore.")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:29/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


