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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)

K32720203N

2. Emri i subjektit KRISTAQ SKENDERI

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 01/04/2000

5. Fusha e veprimtarisë Klinike veterinare. Tregtimi i materialit racor. Import dhe 
tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqimoe 
blegtorie. Sherbime D.D.D, tregtim me shumice e pakice te 
produkteve te shendetsimit, per te garantuar nje mjedis 
publik te shendetshem, ne ambjente publike e sociale, ne 
proçese prodhimi e perpunimi, ne ambjente kafshesh e 
mjedisi. Sherbime profilaktike per evidentimin e kafsheve 
bujqesore, te shoqerimit dhe ekzotike duke realizuar 
identifikimin e tyre, ne mjediset ferme, shtepi apo ambiente 
publike, per vaksinime dhe levizjen e tyre ndermjet 
pronareve, ne tregjet e gjese se gjalle, dhe ne shtegtime. 
Farmaci veterinare. Sherbime veterinare ne mireqenien e 
kafsheve, ne akuakulture, ne ripopullim e peshkim per 
krijimin e nenpopulacioneve dhe zonave te lira e te 
mbikqyrura ne kafshet bujqesore dhe ne kafshet e egra per 
territore natyrore te sistemuara. Trajnime dhe asistence 
teknike per specialistet, studentet, fermeret dhe te interesuar 
ne fushen blegtori dhe bujqesi per aspekte profesionale.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Elbasan Elbasan  ELBASAN Lagjja Shenkoll, Rruga Thoma 
Kalefi, objekt privat me numer 17/1. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: KRISTAQ SKENDERI
E-Mail: kristaqs.veterinary@yahoo.com  
Telefon: 0682061739  
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9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-071505-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/04/2010 Numri i ceshtjes: CN-376856-04-10
Telefon ishte            ("")          u be            ("0682061739")         
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.")          u be            ("Sherbime 
veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         ;         Shushice;         
VRESHTAJ;         Fshati Vreshtaj, Ullishta e Vjeter;         "

Lista e Dokumenteve:

06/04/2012 Numri i ceshtjes: CN-738092-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor")          
u be            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare per ushqime blegtorie, produkte te cdo natyre per 
perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e kafsheve")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

26/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-963233-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit, ndryshim i adreses kryesore dhe saktesim i 
kodit ekonomik (NVE).
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare per ushqime blegtorie, produkte te cdo natyre per 
perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e kafsheve")          u be            
("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. Import dhe 
tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, 
produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e 
kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve 
te shendetsimit, ne mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e 
perpunimi, ne ambjente kafshesh.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F84A4493-E905-4B23-8395-1A5D0B39EA4C
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
Lagjja Shenkoll, Rruga Thoma Kalefi, objekt privat me numer 17/1.;         "
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
SHENKOLL PR.TREGIT;         "

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

09/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-741838-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit.  
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, 
produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e 
kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve te 
shendetsimit, ne mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e perpunimi, 
ne ambjente kafshesh.")          u be            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose 
tregtimi i materialit racor. Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice 
per ushqime blegtorie, premikse, produkte te cdo natyre per perdorim ne 
nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe 
tregtim me shumice e pakice te produkteve te shendetsimit. Shërbime  profilaktike :  
me krijimin e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , për evidentimin  e  kafshëve  
bujqësore  , kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  dhe  kafshëve  ekzotike 
duke  realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  mjediset  fermë  ,  shtëpi  
apo  ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( biopreparate )  dhe  
ndërhyrje  operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e ruatjes   së  
habitateve  të  tyre   për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  dhe 
produktet  e  kafshëve   për konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  
pronarëve  ,  në  tregjet  e  gjësë  së  gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të 
garantuar  një mjedis  publik të  shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, 
ne proçese prodhimi e perpunimi, ne ambjente kafshesh.")         

Lista e Dokumenteve:

20/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-827381-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, 
produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e 
kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve te 
shendetsimit. Shërbime  profilaktike :  me krijimin e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , 
për evidentimin  e  kafshëve  bujqësore  , kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37EA7225-7D83-49BD-93D1-5496A98CE2A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=979D1B74-F0D3-40A3-A582-75692E41DC5E
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dhe  kafshëve  ekzotike duke  realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  mjediset  
fermë  ,  shtëpi  apo  ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( biopreparate )  
dhe  ndërhyrje  operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e ruatjes   së  
habitateve  të  tyre   për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  dhe produktet  e  
kafshëve   për konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  pronarëve  ,  në  tregjet  e  
gjësë  së  gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të garantuar  një mjedis  publik të  
shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e perpunimi, ne 
ambjente kafshesh.")          u be            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi 
i materialit racor. Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per 
ushqime blegtorie, premikse, produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet 
blegtorale ne mbareshtimin e kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me 
shumice e pakice te produkteve te shendetsimit. Shërbime  profilaktike :  me krijimin 
e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , për evidentimin  e  kafshëve  bujqësore  , 
kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  dhe  kafshëve  ekzotike duke  
realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  mjediset  fermë  ,  shtëpi  apo  
ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( biopreparate )  dhe  ndërhyrje  
operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e ruatjes   së  habitateve  të  tyre   
për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  dhe produktet  e  kafshëve   për 
konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  pronarëve  ,  në  tregjet  e  gjësë  së  
gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të garantuar  një mjedis  publik të  
shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e 
perpunimi, ne ambjente kafshesh. Farmaci veterinare.")         

Lista e Dokumenteve:

30/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-308590-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim  objekti.
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, 
produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e 
kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve te 
shendetsimit. Shërbime  profilaktike :  me krijimin e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , 
për evidentimin  e  kafshëve  bujqësore  , kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  
dhe  kafshëve  ekzotike duke  realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  mjediset  
fermë  ,  shtëpi  apo  ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( biopreparate )  
dhe  ndërhyrje  operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e ruatjes   së  
habitateve  të  tyre   për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  dhe produktet  e  
kafshëve   për konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  pronarëve  ,  në  tregjet  e  
gjësë  së  gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të garantuar  një mjedis  publik të  
shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e perpunimi, ne 
ambjente kafshesh. Farmaci veterinare.")          u be            ("Sherbime 
veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. Import dhe tregtim lende te 
pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, produkte te cdo natyre 
per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e kafsheve, sherbime 
D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve te shendetsimit. 
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Shërbime  profilaktike :  me krijimin e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , për 
evidentimin  e  kafshëve  bujqësore  , kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  
dhe  kafshëve  ekzotike duke  realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  
mjediset  fermë  ,  shtëpi  apo  ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( 
biopreparate )  dhe  ndërhyrje  operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e 
ruatjes   së  habitateve  të  tyre   për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  
dhe produktet  e  kafshëve   për konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  
pronarëve  ,  në  tregjet  e  gjësë  së  gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të 
garantuar  një mjedis  publik të  shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, 
ne proçese prodhimi e perpunimi, ne ambjente kafshesh. Farmaci veterinare. 
Sherbime veterinare ne mireqenien e kafsheve, ne akuakulture, ne ripopullim e 
peshkim per krijimin e nenpopulacioneve dhe zonave te lira e te mbikqyrura ne 
kafshet bujqesore dhe ne kafshet e egra per territore natyrore te sistemuara.")         

Lista e Dokumenteve:

04/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-355758-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         ;         Shushice;         VRESHTAJ;         
Fshati Vreshtaj, Ullishta e Vjeter;         "

Lista e Dokumenteve:

10/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-367069-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

11/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-814556-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Z. Kristaq Skenderi do jete drejtues teknik me diplome nr.8557 
ne dt. 25/2/1992.
Koment ishte            ("")          u be            ("Z. Kristaq Skenderi do jete drejtues teknik 
me diplome nr.8557 ne dt. 25/2/1992.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=347EEDA7-5D08-45BC-B883-04176575BE28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85380EA4-8F34-4B5C-995D-3F4088BBE32F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0878B67-50CB-4D74-A750-4876D0DB7158
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0878B67-50CB-4D74-A750-4876D0DB7158
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D94314C-9D5F-4F48-B93F-B4C7DC08304B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=32433DDB-9D31-48A2-B18C-BD94E38D528C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B24EDB4-EA91-4047-A015-F3C6D053A35B
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Lista e Dokumenteve:

16/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-861484-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

20/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-235112-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendimi.pdf
shpjegime Kristaq skenderi 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

20/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-549346-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.

Lista e Dokumenteve:
Shenime Shpjeguese Kristaq Skenderi.pdf
QKB Natyra.xlsx
Vendimi Kristaq Skenderi.pdf
QKB Pozicioni Financiar.xlsx

26/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-707564-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.  Ndryshim te dhenash vullnetare .
E-Mail ishte            ("")          u be            ("kristaqs.veterinary@yahoo.com")         
Koment ishte            ("Z. Kristaq Skenderi do jete drejtues teknik me diplome nr.8557 ne 
dt. 25/2/1992.")          u be            ("")         
Objekti ishte            ("Sherbime veterinare.prodhim dhe/ ose tregtimi i materialit racor. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B4065F8-8DEE-4C2C-80FE-2DB068E38426
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7CA9082-59FE-4610-9B4B-3EEEB7C563E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7CA9082-59FE-4610-9B4B-3EEEB7C563E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A03B115A-BDF4-4E66-A950-4617964BEE2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10513726-50F2-4D80-BDEE-7A23ABBDB375
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=41AFD805-DA42-45FC-BB91-EEB36CB077AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=084329E3-5F9B-45CE-BC26-FC10436D0E3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BBBDAED-28D3-465E-8CBF-B6D7449C4028
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=29CA0BAD-AAF4-4AF7-A1BA-A29906900D36
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1003434C-3828-4339-981B-AE312AFC5F46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA2D6517-8907-47D8-B95A-8FF5E3F66BCB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0BFB823-D0C0-4B68-888A-3748BB1493A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADDD2431-A569-4153-939C-A62417778745
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2FB1192-07FC-4917-A3A1-58D64ED2E1EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36ECFA46-A068-44A0-A7C2-2FC502A203E1


7

Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqime blegtorie, premikse, 
produkte te cdo natyre per perdorim ne nderrmarrjet blegtorale ne mbareshtimin e 
kafsheve, sherbime D.D.D, importim dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve te 
shendetsimit. Shërbime  profilaktike :  me krijimin e një qëndre bazë  dhe mvartëset  e  saj , 
për evidentimin  e  kafshëve  bujqësore  , kafshëve të   shoqërimit ,  tufave  të  shpendëve  
dhe  kafshëve  ekzotike duke  realizuar  matrikullimin   identifikimin e tyre  , në  mjediset  
fermë  ,  shtëpi  apo  ambiente  publike , për ndërhyrje  me vaksinime   ( biopreparate )  
dhe  ndërhyrje  operative ( sterilizuese  ) apo  të  tjera   në  procesin  e ruatjes   së  
habitateve  të  tyre   për të   shëndetsuar   atë  dhe garantuar   zoonozat  dhe produktet  e  
kafshëve   për konsumatorët  si dhe lë vizjen e tyre   ndërmjet  pronarëve  ,  në  tregjet  e  
gjësë  së  gjallë,  në   thertore  dhe  në  shtegtime , për të garantuar  një mjedis  publik të  
shëndetshëm. mjedise, ne ambjente publike e sociale, ne proçese prodhimi e perpunimi, ne 
ambjente kafshesh. Farmaci veterinare. Sherbime veterinare ne mireqenien e kafsheve, ne 
akuakulture, ne ripopullim e peshkim per krijimin e nenpopulacioneve dhe zonave te lira e 
te mbikqyrura ne kafshet bujqesore dhe ne kafshet e egra per territore natyrore te 
sistemuara.")          u be            ("Klinike veterinare. Tregtimi i materialit racor. 
Import dhe tregtim lende te pare me shumice dhe pakice per ushqimoe blegtorie. 
Sherbime D.D.D, tregtim me shumice e pakice te produkteve te shendetsimit, per te 
garantuar nje mjedis publik te shendetshem, ne ambjente publike e sociale, ne 
proçese prodhimi e perpunimi, ne ambjente kafshesh e mjedisi. Sherbime 
profilaktike per evidentimin e kafsheve bujqesore, te shoqerimit dhe ekzotike duke 
realizuar identifikimin e tyre, ne mjediset ferme, shtepi apo ambiente publike, per 
vaksinime dhe levizjen e tyre ndermjet pronareve, ne tregjet e gjese se gjalle, dhe ne 
shtegtime. Farmaci veterinare. Sherbime veterinare ne mireqenien e kafsheve, ne 
akuakulture, ne ripopullim e peshkim per krijimin e nenpopulacioneve dhe zonave te 
lira e te mbikqyrura ne kafshet bujqesore dhe ne kafshet e egra per territore 
natyrore te sistemuara. Trajnime dhe asistence teknike per specialistet, studentet, 
fermeret dhe te interesuar ne fushen blegtori dhe bujqesi per aspekte profesionale.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

27/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-757143-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e Pozicioni Financiar.xlsx
Shenime Shpjeguese Kristaq Skenderi.pdf
Pasqyra e Perform. (natyra).xlsx
Kristaq Skenderi Vendim.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9EDAF6E1-9C84-4521-B8BD-44BE32743167
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0F04E23-4E35-4740-A610-24A6FA37B071
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BB9385C-D3D9-4E03-A51D-96D580337696
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CC7138C-0454-4E9B-B85A-EC1EA07F099C
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Datë:14/12/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


