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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)

K58721011L

2. Emri i subjektit VALJETA NDOJ

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 01/01/2005

5. Fusha e veprimtarisë Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e pakece e 
bukës dhe prodhime brumi.Tregtia e artikujve ushqimorë.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Lezhe Rubik  RUBIK Lagjja "Mesme ", Godinë 2-katëshe , 
kati Parë , nr. Pasurisë 4/127 , zona Kadastrale  3244 , 
përballë Qendrës Shendetsore. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: VALJETA NDOJ
E-Mail: silvanandoj@hotmail.com  
Telefon: 0685407334  

9. Statusi Pezulluar

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-047756-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/03/2010 Numri i ceshtjes: CN-371158-03-10
Telefon ishte            ("")          u be            ("0685407334")         
Objekti ishte            ("Bar-bufe")          u be            ("Kafe -Internet.")         
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Lista e Dokumenteve:

04/11/2011 Numri i ceshtjes: CN-616646-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtese objekti.
Objekti ishte            ("Kafe -Internet.")          u be            ("Kafe -Internet.Tregti e 
artikujve ushqimorë.")         

Lista e Dokumenteve:

03/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-982285-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

25/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-062827-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik 
(NVE).
Objekti ishte            ("Kafe -Internet.Tregti e artikujve ushqimorë.")          u be            
("Tregti e artikujve ushqimorë.Prodhim dhe tregtim i bukes.Kafene.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

10/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-263993-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rreshen;         ;         RRESHEN;         
Lagjja "Mesme",Godine 2-katëshe,kati parë, nr. pasurisë 4/127, zone Kadastrale 
3244,përballë  Qendrës Shëndetsore.;         "
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         ;         RUBIK;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-285482-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit. Hapja e adreses dytesore.  
Objekti ishte            ("Tregti e artikujve ushqimorë.Prodhim dhe tregtim i bukes.Kafene.")          
u be            ("Tregti e artikujve ushqimorë.Prodhim dhe tregtim i 
bukes.Kafene.Internet, sherbime të ndryshme si fotokopje etj")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA6D3535-7C76-43E3-85B2-4BC4E6BB24DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00A79FEB-76F4-4EF6-97C2-D5AAA7FC10D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52345272-BC20-4CC4-84D3-AF5E89DF7D1B
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme ", Godinë 2-katëshe , kati Parë , nr. Pasurisë 4/127 , zona Kadastrale  
3244 , përballë Qendrës Shendetsore.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

23/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-302222-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme", Godinë 2-katëshe , kati parë,  me nr. Pasurisë 4/127 ,zona 
kadastrale 3244, përballë Qendrës  Shëndetsore, furrë buke;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

09/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-502497-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti te aktivitetit.  Ndryshim adrese kryesore.
Objekti ishte            ("Tregti e artikujve ushqimorë.Prodhim dhe tregtim i 
bukes.Kafene.Internet, sherbime të ndryshme si fotokopje etj")          u be            
("Prodhim dhe tregtim i bukes.Tregtia e artikujve ushqimorë.Kafene.Parukeri.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme", Godine 2-katëshe , kati parë, nr.Pasurisë 4/127, zone kadastrale 
3244, përballë Qendrës Shëndetsore;         "
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rreshen;         ;         RRESHEN;         
Lagjja "Mesme",Godine 2-katëshe,kati parë, nr. pasurisë 4/127, zone Kadastrale 
3244,përballë  Qendrës Shëndetsore.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

17/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-336737-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise, mbyllje adrese dytesore
E-Mail ishte            ("")          u be            ("silvanandoj@hotmail.com")         
Objekti ishte            ("Prodhim dhe tregtim i bukes.Tregtia e artikujve 
ushqimorë.Kafene.Parukeri.")          u be            ("Prodhim, përpunim dhe shpërndarje 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF9F97F4-4AB8-4903-8E9C-537CDE25D912
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B141835-6190-4301-A88B-635468BC690F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC7F07AC-1CF6-4F57-9FC2-E96BF4D49A67
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DBAD34D-71C1-4236-B0EE-69782F98DD89
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4095BC8-4D97-4984-92BC-742E8D9485D9
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me shumicë e bukës.Tregtia e artikujve ushqimorë.Kafene.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         Lagjja 
"Mesme ", Godinë 2-katëshe , kati Parë , nr. Pasurisë 4/127 , zona Kadastrale  3244 , 
përballë Qendrës Shendetsore.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-431270-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore, ndryshim  adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme ", Godinë 2-katëshe , kati Parë , nr. Pasurisë 4/127 , zona Kadastrale  
3244 , përballë Qendrës Shendetsore.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme", godinë 2-katëshe, kati parë me nr. Pasurie 4/298, zona kadastrale 
3244, përballë Qendrës Shëndetsore , furrë buke;         "
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         Lagjja 
"Mesme", Godinë 2-katëshe , kati parë,  me nr. Pasurisë 4/127 ,zona kadastrale 3244, 
përballë Qendrës  Shëndetsore, furrë buke;         "
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         Lagjja 
"Mesme", Godine 2-katëshe , kati parë, nr.Pasurisë 4/127, zone kadastrale 3244, përballë 
Qendrës Shëndetsore;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

23/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-436463-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise, ndryshim  adrese dytesore. 
Objekti ishte            ("Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e bukës.Tregtia e 
artikujve ushqimorë.Kafene.")          u be            ("Prodhim, përpunim dhe shpërndarje 
me shumicë e bukës dhe prodhime brumi.Tregtia e artikujve ushqimorë.Kafene.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         
Lagjja "Mesme", godinë 2-katëshe, kati parë me nr. Pasurie 4/268, zona kadastrale 
3244, përballë Qendrës Shëndetësore.;         "
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         Lagjja 
"Mesme", godinë 2-katëshe, kati parë me nr. Pasurie 4/298, zona kadastrale 3244, 
përballë Qendrës Shëndetsore , furrë buke;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75A683B3-374E-4E56-A8A0-756C39BB203D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7541FEB3-5254-4C57-8A18-6D1E7906FB80
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

09/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-601554-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim  i objektit të aktivitetit dhe kodit ekonomik NVE, 
ndryshim i kategorisë së sigurimeve shoqërore. Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të 
aktivitetit.
Objekti ishte            ("Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e bukës dhe 
prodhime brumi.Tregtia e artikujve ushqimorë.Kafene.")          u be            ("Prodhim, 
përpunim dhe shpërndarje me shumicë e pakece e bukës dhe prodhime 
brumi.Tregtia e artikujve ushqimorë.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;         MIRDITE;         Rubik;         ;         RUBIK;         Lagjja 
"Mesme", godinë 2-katëshe, kati parë me nr. Pasurie 4/268, zona kadastrale 3244, 
përballë Qendrës Shëndetësore.;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetëpunësuar pa punëmarrës dhe punonjës të familjes të papaguar"

Lista e Dokumenteve:

09/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-738120-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit  pa afat nga data  
08.07.2021. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:10/12/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06FA29BA-EE57-42DF-AED6-29B723318ED3

