
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M11714046V

2. Data e Regjistrimit 14/05/2021
3. Emri i Subjektit ERJET
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/05/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/05/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar MEZEZ Fushe Mezez, rruga Agon, godina 
nr. 4 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe 

plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Prodhim, 
tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, 
hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe 
pjese kembimi. Sherbime dhe pastrime fasadash. Perpunim 
druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me 
bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Organizim eventesh 
dhe festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice te 
gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. 
Prodhim dhe tregtim te veshjeve popullore si dhe atyre 
artistike. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Tregtim, 
import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte 
ushqimor, fast-food. Barna dhe materiale mjekesore dhe 
reagente te ndryshme. Perpunum i mbetjeve spitalore. Blerje 
ene guzhine dhe pajisje te tjera. Pastrimi i ujrave te bardha 
dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Blerje dhe shitje te 
materialeve elektronike dhe teknologjike dhe karburanteve. 
Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, 
hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese 
kembimi dhe automjete te perdorura. Sherbim hoteli, 
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restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, 
dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe 
tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, 
deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale 
didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i 
materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te 
veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime 
mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene 
kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te 
bardha dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Tregtim, 
kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. 
Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te 
buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike 
hardweri TIK. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. 
Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, 
produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, 
montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike 
dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese 
kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 
punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, 
punime etalbont, fasada xhami etj. Sherbime portuale, 
riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha 
llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash 
trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me 
karrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 
zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje 
kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, 
mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te 
ndryshme pyjore, si edhe pesticide Ndertim dhe 
rikonstruksione te ndryshme. Transport mallrash dhe 
udhetaresh. Sherbime turistike. Agjenci Turistike. Sherbime 
per udhetime ajrore, detare e tokesore, rezervime dhe 
pregatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si 
udhetime turistike brenda dhe jashte vendit. Organizimi i 
udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. 
Organizimi i guidave turistike Agjenci per prerjen e 
siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te 
sigurimeve. Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, 
taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare 
udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per 
llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj 
promocional.Agjenci Imobililiare. Automjete me qera. 
Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. 
Mallra industrial te lendeve te para e materialeve te ndertimit 
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si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per 
automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim 
dhe shitje skrapi. Agjenci doganore. Transport mallrash 
brenda dhe jashte vendit. Autoshkolle. Sherbime Interneti. 
Materiale per punime serigrafie, grafike, skulpture dhe 
pikture. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave 
publike dhe atyre te deshmoreve. Shtepi filmike, Kamera 
Red/Arri-4k,DJI Osmo.Lente fikse 
(Kinematografike,Canon,Arri). DII Phatom 4 pro. Blerje, 
tregtim ,import ,eksport dru zjarri. Blerje dru zjarri. Blerje 
lubrifikant dhe antifriz per automjete. Shtypshkrime te 
ndryshme. Blerje tonera. Blerje tonera dhe material 
kancelarie. Blerje sherbim printimi, banera, postera, 
fletepalosje, katalog, certefikata, etj. Larje dhe dezinfektim 
automjetesh. 
Erjet Asllani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/05/2021                Deri: 10/05/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErjetAsllani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ERJET
E-Mail: erjetasllani@hotmail.com  
Telefon: 0699782632  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-698808-05-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF959292-6133-4BE1-AB77-2CB0E4D91298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD4D6B01-74FE-4CF4-9CB8-63C8D0A11E8B
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18/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-800193-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 14.10.2021 për ndryshimin e 
objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, 
punime etalbont, fasada xhami etj. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, 
materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese 
kembimi. Sherbime dhe pastrime fasadash. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. 
Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Organizim eventesh dhe 
festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve 
industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim te veshjeve popullore si dhe atyre 
artistike. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Tregtim, import-eksport te pijeve 
alkolike, mallrave ushqimore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte 
ushqimor, fast-food. Barna dhe materiale mjekesore dhe reagente te ndryshme. Perpunum 
i mbetjeve spitalore. Blerje ene guzhine dhe pajisje te tjera. Pastrimi i ujrave te bardha 
dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Blerje dhe shitje te materialeve elektronike dhe 
teknologjike dhe karburanteve. Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, 
hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te 
perdorura. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, 
lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale 
dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, 
axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i 
solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim 
pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te 
ujrave te bardha dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje 
i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te 
ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, 
polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Blerje artikuj sportive dhe 
gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve 
industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale 
elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. 
Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime 
druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Sherbime portuale, riparime, 
mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, 
nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me 
karrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve 
detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje 
kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme 
dekoratike, peme te ndryshme pyjore, si edhe pesticide Ndertim dhe rikonstruksione te 
ndryshme. Transport mallrash dhe udhetaresh. Sherbime turistike. Agjenci Turistike. 
Sherbime per udhetime ajrore, detare e tokesore, rezervime dhe pregatitje biletash. 
Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte vendit. Organizimi i 
udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Organizimi i guidave turistike Agjenci 
per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te sigurimeve. 
Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport 
nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje 
subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjenci Imobililiare. Automjete me qera. 
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Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial te lendeve 
te para e materialeve te ndertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise 
per automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjenci 
doganore. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkolle. Sherbime Interneti. 
Materiale per punime serigrafie, grafike, skulpture dhe pikture. Sherbime funerali dhe 
mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Shtepi filmike, Kamera 
Red/Arri-4k,DJI Osmo.Lente fikse (Kinematografike,Canon,Arri). DII Phatom 4 pro. ")          
u be            ("Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, 
punime etalbont, fasada xhami etj. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, 
materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe 
pjese kembimi. Sherbime dhe pastrime fasadash. Perpunim druri, duralumini, 
metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . 
Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice te 
gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim 
te veshjeve popullore si dhe atyre artistike. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. 
Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Ndertim dhe 
rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Barna dhe 
materiale mjekesore dhe reagente te ndryshme. Perpunum i mbetjeve spitalore. 
Blerje ene guzhine dhe pajisje te tjera. Pastrimi i ujrave te bardha dhe te zeza, 
pastrimi i puseve te ujit etj. Blerje dhe shitje te materialeve elektronike dhe 
teknologjike dhe karburanteve. Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, 
elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe 
automjete te perdorura. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme 
frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i 
farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material 
pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i 
materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe 
monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. 
Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te 
zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Blerje artikuj sportive dhe 
gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve 
industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale 
elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese 
kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. 
Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave 
ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. 
Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, 
kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore, 
si edhe pesticide Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Transport mallrash dhe 
udhetaresh. Sherbime turistike. Agjenci Turistike. Sherbime per udhetime ajrore, 
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detare e tokesore, rezervime dhe pregatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si 
udhetime turistike brenda dhe jashte vendit. Organizimi i udhetimeve per qellime 
biznezi, turne dhe pushime. Organizimi i guidave turistike Agjenci per prerjen e 
siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te sigurimeve. Sherbim 
transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport 
nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari 
te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjenci Imobililiare. 
Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. 
Mallra industrial te lendeve te para e materialeve te ndertimit si dhe makineri 
ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe tonazheve te 
ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjenci doganore. Transport mallrash 
brenda dhe jashte vendit. Autoshkolle. Sherbime Interneti. Materiale per punime 
serigrafie, grafike, skulpture dhe pikture. Sherbime funerali dhe mirembajtje te 
varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Shtepi filmike, Kamera Red/Arri-4k,DJI 
Osmo.Lente fikse (Kinematografike,Canon,Arri). DII Phatom 4 pro. Blerje, tregtim 
,import ,eksport dru zjarri. Blerje dru zjarri. Blerje lubrifikant dhe antifriz per 
automjete. Shtypshkrime te ndryshme. Blerje tonera. Blerje tonera dhe material 
kancelarie. Blerje sherbim printimi, banera, postera, fletepalosje, katalog, 
certefikata, etj. Larje dhe dezinfektim automjetesh. ")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 15/01/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7BF8F3F-AE4D-4E2C-BB81-5920EE86398B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7BF8F3F-AE4D-4E2C-BB81-5920EE86398B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3E340C8-9407-4022-84B9-FE7740CED173

