
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L43722803R

2. Emri i subjektit Skënder Duka

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 22/01/2014

5. Fusha e veprimtarisë Farmaci bujqesore,tregtim me pakice te P.M.B.ve dhe tregti 
me pakice te materialit mbjelles dhe shumezues dhe tregti 
me pakice te plehrave kimike. Hartimin e raporteve të 
vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin 
mjedisor, për hartimin  e ekspertizave për probleme  
mjedisore dhe thirrjen si ekspert  për të vleresuar një raport 
të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një 
auditimi.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Vlore Sarande  SARANDE Lagjja nr.3,rruga Jonianet,prane 
Raiffeisen Bank. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Telefon:  0698558107 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-328817-01-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/06/2014 Numri i ceshtjes: CN-515328-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të veprimtarisë së subjektit.  
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Objekti ishte            ("Farmaci bujqesore,tregtim me pakice te P.M.B.ve dhe tregti me 
pakice te materialit mbjelles dhe shumezues.")          u be            ("Farmaci 
bujqesore,tregtim me pakice te P.M.B.ve dhe tregti me pakice te materialit mbjelles 
dhe shumezues. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer 
auditimin mjedisor, për hartimin  e ekspertizave për probleme  mjedisore dhe 
thirrjen si ekspert  për të vleresuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose 
rezultatet e një auditimi.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

08/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-540404-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Farmaci bujqesore,tregtim me pakice te P.M.B.ve dhe tregti me 
pakice te materialit mbjelles dhe shumezues. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit 
në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin  e ekspertizave për probleme  
mjedisore dhe thirrjen si ekspert  për të vleresuar një raport të vlerësimit të ndikimit në 
mjedis ose rezultatet e një auditimi.")          u be            ("Farmaci bujqesore,tregtim me 
pakice te P.M.B.ve dhe tregti me pakice te materialit mbjelles dhe shumezues dhe 
tregti me pakice te plehrave kimike. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në 
mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin  e ekspertizave për probleme  
mjedisore dhe thirrjen si ekspert  për të vleresuar një raport të vlerësimit të ndikimit 
në mjedis ose rezultatet e një auditimi.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

23/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-953211-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomik. 

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:16/12/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C3927A4-2C00-4EC6-880F-25EE7ADB9F0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E049F0E-4E83-4348-A6B2-4CD7E93DA5BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1189122-BD3F-4FB8-9CDE-0E3368B07F24

