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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) K11613005V

2. Data e Regjistrimit 26/05/1993
3. Emri i Subjektit RO. GAT SECURITY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/07/2001
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/07/2001

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e 
Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, Ngjitur me Shkallen Nr. 18 
90.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt 

“Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, 
si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e 
politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. 
Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të 
ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, 
instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të 
telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të 
kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim për armët e 
kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” gjurmim dhe transport 
brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 
armëve dhe municioneve të parashikuara në ligj, të mallrave 
ushtarake me një përdorim dhe mallrave të teknologjisë me 
përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të 
ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit 
profesional, në fushën e sigurisë sipas Licencës me kod 
X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera 
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që lidhen me gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për 
Aftësimin Teorik dhe Praktik të personave për armën. 
Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të 
praktikës me shënjestër, Import/eksport dhe tregtim për 
armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”, Transportimin  
e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të kategorive 
“B1”, “B4”, “C” dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin 
teorik dhe praktik të personave për armën dhe pajisjen me 
Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe praktik për mbajtje dhe 
përdorimin e armës” Qendër e Trajnimit Privat të 
Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi “Aftësie 
profesionale për punonjës të shërbimit të SHPSF-së”, sipas  
nënkategorinë 1.3.C. Organizim i panaireve të artikujve 
ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të 
dyfishtë, organizim i ekspozitave dhe konferencave 
kombetare e nderkombetare brenda dhe jashtë vendit. Bar-
Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me 
pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike,të teknologjisë 
së informacionit,të telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh 
dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike.Ndërtim i 
linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje 
dhe leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të 
shoqërisë. Të merret me aktivitete të ndërtimit dhe 
restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit 
dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me 
pasuritë e palujtshme apo të të drejtave të tjera të lidhura me 
to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda 
ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim  me 
shumicë e pakicë , tregëtim të veshjeve të të gjitha llojeve 
dhe të konfeksioneve (veshjeve) të ndryshme ,  tregëtimin e 
mallrave industrial me pakicë e shumicë, import-eksport dhe 
tregëtim të uniformave policore dhe ushtarake. Poligon civil 
qitjeje i hapur për qëllime rekreative, sportive,qitjes me 
pjatel ose të praktikës me shënjestër. Emërimin e Z. Dod 
Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të SH.P.S.F për 
nënkategorinë 1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik për Qendrën e Trajnimit 
Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim 
Kolgjini në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne 
veprimtarine e Import/eksport dhe tregtim për armët e 
kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Andrea 
Naci  në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për 
Qendrën e Trajnimit për aftësimin teorik dhe praktik të 
personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ  për 
veprimtarinë e lejuar me armë të Poligonit Civil të Qitjes i 
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hapur.Emerimin e Z.Qazim Beqiri, ne pozicionin e drejtuesit 
teknik -Administrativ per veprimtarine  e lejuar me arme te 
Poligonit Civil Te Qitjes.
Marsel Mane10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/08/2021                Deri: 16/08/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Qazim Beqiri12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit                Nga: 05/08/2020                Deri: 

Qazim Beqiri13. Drejtuesi teknik (nëse ka)
13.1 Afati i emërimit                Nga: 14/05/2019                Deri: 

Besnik Muho14. Drejtuesi teknik (nëse ka)
14.1 Afati i emërimit                Nga: 22/12/2020                Deri: 

Dod Dodaj15. Drejtuesi teknik (nëse ka)
15.1 Afati i emërimit                Nga: 14/05/2019                Deri: 

Andrea Naçi16. Drejtuesi teknik (nëse ka)
16.1 Afati i emërimit                Nga: 30/05/2019                Deri: 

Qazim Kolgjini17. Drejtuesi teknik (nëse ka)
17.1 Afati i emërimit                Nga: 14/05/2019                Deri: 

Enver Lako18. Drejtuesi teknik (nëse ka)
18.1 Afati i emërimit                Nga: 30/05/2019                Deri: 

19. Ortakët BegatorMane
19.1 Vlera e kapitalit                Para: 90.000.000,00                Natyre: 
19.2 Numri i pjesëve 1,00
19.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

21. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: RO. GAT SECURITY
E-Mail: info@rogat-security.com  
Telefon: 0692026425  
Të Tjera: Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem Nr.1, 
date 25.05.2010 per : Caktimin e Z. Kostaq Pesha, Ekspert 
Kontabel i Rregjistruar me Liçense Nr. 163, date 19.07.2007 
per te Audituar Pasqyrat Finaciare vjetore te shoqerise per 
vitin financiar 2009.
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22. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-049515-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 05/07
/2001

Numri i Vendimit:26060, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit-05.07.2001, Emri i subjektit-RO.GAST SECYRITY, Forma ligjore-
SHPK, Data e themelimit-02.07.2001, Selia--Tirane,Rr. "Donika Kastrioti',nr.4, 
Kohezgjatja-MBi 10 vjet, Kapitali-4 000 000 leke, Objekti-Kryerja e sherbimeve te 
kategorive (a+b).Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike e private ne pronesi ose ne 
perdorim te personave fizik e juridik ,qe ushtrojne veprimtari ne  Republiken e 
Shqiperise.Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te shtetasve vendas dhe te huaj. 
Perfaqesuesi ligjor-Begator Mane, Ortake-Begator Mane 100% Drejtues Teknik-Begator 
Mane,

Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-3-YC-NH-08-12-20070008.pdf

2. 29/12
/2004

Numri i Vendimit:26060/1, Gjykata:Tirane
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nga 4 000 000 leke ne 24 000 000 leke.

Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-3-YC-NH-08-12-20070008.pdf

18/01/2008 Numri i ceshtjes: CN-111988-01-08
Objekti ishte            ("Kryerja e sherbimeve te kategorive (a+b).Ruajtja dhe sigurimi i 
objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik ,qe 
ushtrojne veprimtari ne  Republiken e Shqiperise.Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e 
shendetit te shtetasve vendas dhe te huaj.")          u be            ("Ruajtja,sigurimi i 
objekteve publike,import i mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, etj. Per 
importimin, tregetimin, dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, 
sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit , pajisjeve te nderlidhjes te 
teknikave te tjera te lejuara nga legjilacioni si dhe projektimin,instalimin dhe 
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit,radiokomunikacionit dhe sistemeve te 
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin 
e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit")         
Koment ishte            ("Drejtues Teknik -Begator Mane")          u be            ("")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50A77479-D587-4B4C-88CB-6919109E4608
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50A77479-D587-4B4C-88CB-6919109E4608
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Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
DONIKA KASTRIOTI;         "

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

24/07/2008 Numri i ceshtjes: CN-156341-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

14/06/2010 Numri i ceshtjes: CN-406941-06-10
Telefon ishte            ("")          u be            ("0692026425")         
Koment ishte            ("")          u be            ("Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem 
Nr.1, date 25.05.2010 per : Caktimin e Z. Kostaq Pesha, Ekspert Kontabel i 
Rregjistruar me Liçense Nr. 163, date 19.07.2007 per te Audituar Pasqyrat Finaciare 
vjetore te shoqerise per vitin financiar 2009.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/05/2011 Numri i ceshtjes: CN-553053-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.05.2011 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Ruajtja,sigurimi i objekteve publike,import i mjeteve te sistemit 
vrojtues, sinjalizues, etj. Per importimin, tregetimin, dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues, sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit , pajisjeve te nderlidhjes 
te teknikave te tjera te lejuara nga legjilacioni si dhe projektimin,instalimin dhe 
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit,radiokomunikacionit dhe sistemeve te 
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e 
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit")          u be            (""Sherbimi i ruajtjes dhe i 
sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave 
fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise; sigurimin dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DA809B1-B873-4CF5-81D9-421819C3F29E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF105B86-F199-4EFA-8F36-45517BF65CA8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6A23DD0F-0DB3-44EA-AA27-572380B44A78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B86D1B4E-4E90-4BB1-A73A-225927595F21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBA9CAEA-CAD3-4B5D-90EE-3F5BF23CC62E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9CAD82B-203A-4036-9A4E-699DA590A73F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E30EF4FB-4956-4208-8649-6AF5344C92E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88F753AB-2411-40EC-B14D-94BBD0F1D977
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23BA8691-35EE-4BAB-97D1-9EB239D21792
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B37B6F8-0115-41FE-A797-2E12A387F0C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0416C624-EF8D-41CF-BE08-F683BAA5A1A1
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mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, 
importimin, tregtimin dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit ,paisjeve te 
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe 
projektimin,instalimin dhe programimin e paisjeve te 
telekomunikacionit,radiokomunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit 
ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes 
kundra zjarrit.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

02/06/2011 Numri i ceshtjes: CN-557837-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 07.05.2011, per 
miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te ri te shoqerise, pershtatur me 
ligjin tregtar Nr.9901, date 14.04.2008.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Begator Mane")                    , 
Nga Data ishte                      ("02/07/2001")            u be              ("07/05/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Begator Mane")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("05/06/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

20/12/2011 Numri i ceshtjes: CN-634490-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 16.12.2011 ku eshte vendosur 
ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            (""Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e 
private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine 
ne Republiken e Shqiperise; sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave 
fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit ,paisjeve te 
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin,instalimin 
dhe programimin e paisjeve te telekomunikacionit,radiokomunikacionit dhe sistemeve te 
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e 
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.")          u be            ("Sherbimi i ruajtjes dhe i 
sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave 
fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise;sigurimin dhe 
mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2717A6C9-410F-4C8B-890B-3C278F5EF0A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A78C48B-3E96-4578-BD63-8E8E09C6F5DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4933DB25-1C68-4127-9E2F-8C4C5B197D2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E472BE79-38B8-4FAE-A3A4-B4F88C783E38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A2CCC27-9543-480C-A34E-FE49259622D9
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importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te 
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, 
instalimin dhe programimin e paisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit 
dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe 
tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

13/04/2012 Numri i ceshtjes: CN-742175-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.09.04.2012 te ortakut te vetem per 
ndryshimin e objektit te veprimtarise se shoqerise. 
Objekti ishte            ("Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private 
ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise;sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave 
fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si 
dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.")          u be            
("Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose 
ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e 
Shqiperise;sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike 
,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes 
kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga 
legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, 
instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit 
dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe 
tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.")         

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

11/04/2014 Numri i ceshtjes: CN-431351-04-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel per vitin 2013.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DABBFFD-A998-4575-8B4C-6E814BB0C2ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B7D36F09-6DAA-4BD6-BE0A-E538B39D404E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=510B4242-8454-4A64-A76E-14AC46DF1A2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDFAEB8D-CF1E-4B06-8D64-172A859D29C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDFAEB8D-CF1E-4B06-8D64-172A859D29C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8F9E3D8-D801-4452-A661-4A079F057089
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

10/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-750567-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.12.2014, te asamblese se 
pergjithshme, ku eshte vendosur, ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            ("Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private 
ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise;sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave 
fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin 
dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin 
e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit.")          u be            ("Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te 
objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe 
ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise;sigurimin dhe mbrojtjen e jetes 
dhe te shendetit te personave fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, 
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te 
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e 
filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve 
te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit.Import, eksport, mbajtje, ruajtje, prodhim, tregtim, 
gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje 
perdorim dhe mallrave te teknollogjise me perdorim te dyfishte.Çaktivizim dhe 
riparim te armeve.Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si dhe çertifikime ne fushen e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes 
sportive sipas ligjeve ne fuqi.Qënder formimi profesional teorik/praktik per personat 
qe ligji u lejon te mbajne arme.Qënder formimi profesional teorik/praktik, per 
sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e sigurise.Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit si dhe 
organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte 
vendit.Qënder formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenjester, te miratuar dhe te çertifikuar 
sipas ligjeve ne fuqi , si dhe çdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe 
realizuar objektin si me siper.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8642619A-5E0C-4FA3-969E-08D293015DBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98FE8FBF-0560-4A3F-B275-9A761430F233
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A41A2DD-8218-4C6C-9860-C00684171E41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B21F56B9-618E-47D0-B199-CD6CA1C7FB66
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-771514-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures Nr. 3034 Rep. Nr. 344/6 Kol. date 
04.07.2014, leshuar nga z. Begator Mane ne cilesine e administratorit te shoqerise 
"RO.GAT SECURITY" sh.p.k, mbi bazen e se ciles perfaqesueses znj. Oli Kacani i jepet e 
drejta dhe kompetenca e plote qe ne emer dhe per llogari te shoqerise te depozitoje firmen  
dhe te kryeje veprimet e nevojshme ne numrat e llogarise bankare te kesaj shoqerie ne keto 
banka: Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank, Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA), Banka 
Kombetare Tregtare (BKT), Tirana Bank, Banka Kombetare e Greqise (NBG Bank), Alpha 
Bank, ProCredit Bank, Credins, Societe Generale Albania, apo dhe ne banka te tjera te 
nivelit te dyte. Perfaqesuesja ka te drejte te paraqitet prane ketyre bankave dhe te kryeje 
transaksione te ndryshme bankare si, depozitime, terheqje, transferta bankare ne monedhe 
te huaj dhe ne leke dhe te nenshkruaje te gjithe dokumentacionin perkates ne emer dhe per 
llogari te shoqerise.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

12/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-865303-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

13/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-934137-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE). Deklarimi i e-mail-it.  
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@rogat-security.com")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

08/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-080379-06-15

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=427BEE4C-1F4E-4C36-9BD8-12C2EDDC1BD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDB6609D-76B1-4ED9-A745-9BD184A4DD4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDB6609D-76B1-4ED9-A745-9BD184A4DD4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF012136-A4E9-44AB-98F4-B2ED4A4F5B9F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25CA72E2-3741-4C2F-9EE5-5CF547471C71
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=708B2372-910D-4E95-BFBE-98EB5EB305B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB641B13-7D8D-43C9-8ED4-B685D512E27D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB641B13-7D8D-43C9-8ED4-B685D512E27D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95F631A1-B5DC-4E79-9119-0B6E69B0B6C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1F89942-D51D-45F8-8528-0DAFE2C98CA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0927362-FF9E-4530-86E5-2084BE734A39
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.06.2015 per ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private 
ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise;sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave 
fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin 
dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin 
e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit.Import, eksport, mbajtje, ruajtje, prodhim, tregtim, gjurmim dhe 
transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe 
municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave 
te teknollogjise me perdorim te dyfishte.Çaktivizim dhe riparim te armeve.Tregtim te 
armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si dhe çertifikime ne fushen 
e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi.Qënder formimi 
profesional teorik/praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arme.Qënder formimi 
profesional teorik/praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e 
sigurise.Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit si dhe organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit.Qënder formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenjester, te miratuar dhe te çertifikuar sipas 
ligjeve ne fuqi , si dhe çdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar 
objektin si me siper.")          u be            ("Sherbimi Privat i Sigurise Fizike per objekte 
publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne 
veprimtarine ne Republiken e Shqiperise sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te 
shendetit te personave fizike ,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave 
te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se 
xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te 
telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, ruajtje,prodhim, tregetim, 
gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje 
perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, (aktivizim dhe 
riparim te armeve .Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si edhe certifikime ne fushen e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes 
sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender formimi profesional teorik/ praktik per 
personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. Qender formimi profesional teorik/ praktik, 
per sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e sigurise. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit si edhe 
organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit. 
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Qender formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar 
sipas ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe 
realizuar objektin si me siper. Emerimin e Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit 
Teknik-Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ per Qendren e Trajnimit per aftesimin 
teorik dhe praktik per mbajtjen e armes. Emerimin e Z.Vangjel Gjiknuri ne 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e tregetimit dhe 
import-eksportit te armeve, pjeseve dhe municioneve te kategorive "Bl" "B4" "C" 
dhe "D".  ")         

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

11/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-090002-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2011

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

31/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-179800-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.

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

25/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-308646-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 23.09.2015, te administratorit te 
shoqerise, ku eshte kerkuar: Hapja e adreses dytesore.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC27AED7-81BA-4CCA-B41D-7494DAF0A085
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=750D6C06-2C26-4732-AC9A-AC4098513E74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93DBE12B-DBB2-4DFE-8DC6-D70F757968C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93DBE12B-DBB2-4DFE-8DC6-D70F757968C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11E09533-9198-4C27-A060-5C51BFA39884
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11E09533-9198-4C27-A060-5C51BFA39884
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF5A71F9-1FE2-4545-9927-98DF570CF179
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17D2A1B7-17BA-489E-8674-1FF77A0322CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA0B71F5-9DA7-40D6-B045-590CB08E6C2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA0B71F5-9DA7-40D6-B045-590CB08E6C2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8419819E-17CE-4D9B-9800-6728E56A84D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA75D499-4336-49F7-A17D-7AE391FE9A36
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A9AF260-768B-4FEB-81E4-81FA1411E1A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97C25C28-B14D-4586-920F-B6D1B3B3B308
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FC4D0FD-1334-4202-BBCB-F1E0F5797E9C
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Pallati Nr.219;         "

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

05/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-330301-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakëve Nr. 3, Datë. 
30.09.2015, ku është vendosur: Emerimin e Z. Pëllumb Gjuta, si drejtues teknik. 
Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakëve Nr. 1, Datë. 02.10.2015, ku është 
vendosur: Ndryshim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Sherbimi Privat i Sigurise Fizike per objekte publike e private ne 
pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike 
,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin 
dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin 
e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, ruajtje,prodhim, tregetim, gjurmim dhe 
transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe 
municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave 
te teknologjise me perdorim te dyfishte, (aktivizim dhe riparim te armeve .Tregtim te 
armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe certifikime ne 
fushen e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e 
sigurise. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit si edhe organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit. Qender formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar sipas 
ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar 
objektin si me siper. Emerimin e Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e 
Drejtuesit Teknik-Administrativ per Qendren e Trajnimit per aftesimin teorik dhe praktik 
per mbajtjen e armes. Emerimin e Z.Vangjel Gjiknuri ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ ne veprimtarine e tregetimit dhe import-eksportit te armeve, pjeseve dhe 
municioneve te kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D".  ")          u be            ("Sherbimi Privat 
i Sigurise Fizike per objekte publike e private ne pronesi ose ne perdorim te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3B7DF2D-B1A5-400C-B9D9-066EB92B2161
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CFFA9B0-1B7E-4E3B-8C10-C39319453E9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CFFA9B0-1B7E-4E3B-8C10-C39319453E9B
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personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise 
sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike ,shtetas shqiptare 
ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve 
te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, 
paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe 
tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe 
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve 
te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe 
instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, 
ruajtje,prodhim, tregetim, gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te 
Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te 
mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te 
dyfishte, (aktivizim dhe riparim te armeve .Tregtim te armeve te gjahut dhe 
materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe certifikime ne fushen e 
gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. 
Qender formimi profesional teorik/ praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne 
fushen e sigurise. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe 
atyre me perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe 
nderkombetare brenda dhe jashte vendit si edhe organizim i konferencave kombetare 
dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Qender formimi profesional dhe 
poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime rekreative, sportive dhe te praktikes me 
shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar sipas ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet 
tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar objektin si me siper. Emerimin e 
Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ per Poligonin Civil te 
Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ 
per Qendren e Trajnimit per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtjen e armes. 
Emerimin e Z.Vangjel Gjiknuri ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne 
veprimtarine e tregetimit dhe import-eksportit te armeve, pjeseve dhe municioneve te 
kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D". Bar-kafe  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Pëllumb Gjuta")                      Nga data "30/09/2015

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

13/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-410370-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblese së Ortakëve Nr. 1, Datë. 
12.11.2015, ku është vendosur: Te emeroje znj.Bianka Hada, ne pozicionin e inxhinieres 
elektronike ne shoqerine "RO. GAT SECURITY".   

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00043898-6A7B-42C1-8171-73521BEFC567
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00043898-6A7B-42C1-8171-73521BEFC567
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92A1C104-5145-443E-9C31-CBCD9942283D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F316D9C5-A19E-47BF-89DD-D1752790D85F
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

01/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-436781-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 26.11.2015 ku 
eshte vendosur: Emerimi i drejtuesit teknik Z.Vasiond Qilla.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Vasiond Qilla")                      Nga data "26/11/2015

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

15/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-452993-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblese së Ortakëve Nr.2, datë. 
09.12.2015, ku është vendosur: Ndryshimi  i vulës së shoqërisë.

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

12/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-494905-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 08.01.2016, te ortakut te vetem, ku 
eshte vendosur: Ndryshimi i pozicionit te punes se Z.Enver Lako duke e emeruar ne 
pozicionin e Drejtuesit Teknik- Administrativ per Qendren e Trajnimit per aftesimin 
Teorik dhe Praktik te Personave per Armet. Ndryshim i pozicionit te punes te z.Andrea 
Naçi duke e emeruar ne pozicionin e Drejtuesit Teknik- Administrativ per Poligonin Civil 
te Qitjes.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Enver Lako")                      Nga data "08/01/2016
eshte shtuar anetari:            ("Andrea Naçi")                      Nga data "08/01/2016

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2426E5ED-EE1E-4780-8502-1684F528201C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2426E5ED-EE1E-4780-8502-1684F528201C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A061D31B-73E3-47B6-8F06-2A635E9C6769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A8F06AF-B490-4ED9-A1E4-67A660D39985
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B2270C6-689D-4783-90C9-3286AE95FBBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B2270C6-689D-4783-90C9-3286AE95FBBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EB217A8-D94A-4C08-83AC-6202D6BD9590
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9CFA02C-B28A-4A9F-88A7-BF4F770D3415
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=559DE55B-9BEC-41E4-8240-63C93845960D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5C618AB-986E-438F-BD7B-73BD02FCDBCF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5C618AB-986E-438F-BD7B-73BD02FCDBCF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9898E9EE-EB0F-4946-9060-ABCA58F9B6D2
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

31/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-618763-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris Datë. 
30.03.2016, për mbylljen e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Pallati Nr.219;         "

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

02/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-727986-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt.24.05.2016 per 
riemërim Administratori te Shoqerise. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Begator Mane")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("05/06/2016")            u be              ("24/05/2021")           

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

27/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-770221-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 24.06.2016 ku 
eshte vendosur : Emerimin e drejtuesit teknik Qazim Beqiri.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Qazim Beqiri")                      Nga data "24/06/2016

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FACA7C04-1B89-4EAA-8EFE-8336CD665335
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=327CA3F5-A5CD-4628-94FB-926C8696291A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74B17F46-7012-4CE3-889E-D1AF941EA42F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74B17F46-7012-4CE3-889E-D1AF941EA42F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18982F14-40CE-4602-902C-505C36B5D675
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05161F2F-6D16-491D-827C-7C9937D51DDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05161F2F-6D16-491D-827C-7C9937D51DDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=29BEB48E-A3BE-4138-B8A9-8F109AA3F4DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1E4A3B1-36DF-4D5E-890E-552AD13FDE9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7ACE9B0-83A7-4885-A557-BE1C82F8AEED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ECF727D-7741-412F-B933-CCAE331CB5E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ECF727D-7741-412F-B933-CCAE331CB5E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D59427F-A781-4F54-AA9D-2A69DCDDA7DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4FAD855-BB6E-4444-8EEF-8C7A17759CAF
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paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-775037-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakut dt. 27.06.2016 per emerimin 
e Drejtuesve Teknik. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Andrea Naçi")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik-administrativ per Poligonin Civil te Qitjes")            u 
be              ("Drejtues teknik-administrativ per veprimtarine e lejuar me arme ne baze te 
licenses nr 01, dt 30.03.2016 per transportin e armeve e pjeseve dhe municioneve te tyre 
te kategorive B1, B4 C dhe D")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Vasiond Qilla")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik-administrativ per transportin e armeve, pjeseve dhe 
municioneve te kategorive B1, B4, C, D, ne shoqerine Rogat Security.")            u be              
("Drejtues teknik-administrativ per Poligonin Civil te Qitjes ne baze te licenses per 
poligon civil qitje me numer license 01, dt 12.08.2015")           

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

20/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-829625-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 14.07.2016, ku eshte vendosur 
caktimi si ekspert kontabel i z.Kostandin Pesha me license Nr.163, date 19.07.2007, per 
vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar, vendimit Nr.3, date 14.07.2016 per 
miratimin e Raportit te Ekspertit. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel date 
14.07.2016.
Vlera e Kapitalit ishte            "24.000.000,00"          u be            "90.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "240.000,00"          u be            "90.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Begator Mane")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("24.000.000,00")            u be              ("90.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Begator Mane")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("1,00")           

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4FAD855-BB6E-4444-8EEF-8C7A17759CAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C92EE50-9017-45E2-9DE0-D9DF035E3647
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C15EB15-11A0-4FAC-ABE6-3F7DEFF54AB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6F448CA-CEC3-4AF4-A08D-82A1F1B03F95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17DC163C-E7B1-464B-89F6-8E3F06603F1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17DC163C-E7B1-464B-89F6-8E3F06603F1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=096CADA7-64FB-4892-9AD0-41286069DE50
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=096CADA7-64FB-4892-9AD0-41286069DE50
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Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-830865-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-853303-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

27/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-008380-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: "Depozitim bilanci per vitin 2008"

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

06/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-096840-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 05.01.2017, ku eshte vendosur 
shkarkimi nga detyra e drejtuesit teknik z.Qazim Beqiri.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:            ("Qazim Beqiri")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B3ABB5B-A108-450C-8B8A-ECB8023C39C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2EF4A36A-FB9C-4CF4-BAC7-F1706E48AA4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0D47E12-C65E-4556-AE0B-F67EACDC65C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73ACB480-E65D-4406-805C-3CF8F658B565
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3528A1B-451A-460E-89DC-8531B445AF56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3528A1B-451A-460E-89DC-8531B445AF56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=280B84A6-82C8-4673-94C7-D2DF70DE1E28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=975531AE-69C6-44A3-A690-017B17841AD6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F14A59EF-B3EF-478C-864E-2DE63EC9FC87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E0E67BB-306E-4435-9253-7C8F74209E54
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CE945BA-32E7-4DB2-A8DC-DC2ACE1863C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB4D0454-3B16-4E13-AAAC-1027109B80DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07025E30-9D6D-466D-9492-3A6278BB32EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6B46E20-73D6-4AD7-B9BA-59167CD92409
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B23BB944-16F0-4D10-A308-A62FD613E1AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71CFDBDD-E4A2-4B3E-92F1-D5E7C4E10D10
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

28/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-212131-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  vendimit, date 24.03.2017 per emerimin e 
drejruesit teknik Qazim Beqiri dhe ndryshimin e pozicionit te punes per drejtuesin teknik 
Andrea Naçi.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Qazim Beqiri")                      Nga data "24/03/2017
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Andrea Naçi")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik-administrativ per veprimtarine e lejuar me arme ne 
baze te licenses nr 01, dt 30.03.2016 per transportin e armeve e pjeseve dhe municioneve 
te tyre te kategorive B1, B4 C dhe D")            u be              ("Drejtues Teknik-
Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes")           

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

30/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-218978-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.6, date 29.03.2017, ku eshte 
vendosur: Largimin e Z. Vasiond Qilla si drejtues teknik i shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:            ("Vasiond Qilla")         

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

26/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-299171-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 23.05.2017 per emerimin e 
drejtuesit teknik Betin Sadikaj.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Betin Sadikaj")                      Nga data "23/05/2017

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB71EF24-CB5C-4E57-94DB-F8B5012F8AC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB71EF24-CB5C-4E57-94DB-F8B5012F8AC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C20922E8-A31D-4248-BC59-0F8AFF8FF90C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EBA96CC-9A79-4B92-90FE-AA63EC5A3C9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=447DE159-8D89-41A1-8D2B-F6026FB9E630
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=447DE159-8D89-41A1-8D2B-F6026FB9E630
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2C8DB7-2D79-4F65-9FAB-60DAD21574AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E2C8DB7-2D79-4F65-9FAB-60DAD21574AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E6C277E-6C30-45A2-A844-695744C76F1C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE376628-7E4C-4E62-B5CB-9BEDC3544B33
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

02/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-313604-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.06.2017 ku eshte 
vendosur:Ndryshim i objektit te aktivitetit te shoqerise.Te emeroje Z.Qazim Kolgjini si 
Drejtues Teknik-Administrativ ne veprimtarine e import/eksport dhe tregtim per armet e 
kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D" ne baze te licenses nr.01 date 12.08.2015 "Per 
import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D". 
Objekti ishte            ("Sherbimi Privat i Sigurise Fizike per objekte publike e private ne 
pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike 
,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin 
dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin 
e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, ruajtje,prodhim, tregetim, gjurmim dhe 
transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe 
municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave 
te teknologjise me perdorim te dyfishte, (aktivizim dhe riparim te armeve .Tregtim te 
armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe certifikime ne 
fushen e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e 
sigurise. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit si edhe organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit. Qender formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar sipas 
ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar 
objektin si me siper. Emerimin e Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e 
Drejtuesit Teknik-Administrativ per Qendren e Trajnimit per aftesimin teorik dhe praktik 
per mbajtjen e armes. Emerimin e Z.Vangjel Gjiknuri ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ ne veprimtarine e tregetimit dhe import-eksportit te armeve, pjeseve dhe 
municioneve te kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D". Bar-kafe  ")          u be            
("Sherbimi Privat i Sigurise Fizike per objekte publike e private ne pronesi ose ne 
perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e 
Shqiperise sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike 
,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes 
kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0957DB4-873E-430A-981D-1EB0D2B057F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0957DB4-873E-430A-981D-1EB0D2B057F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=800CB34C-EF01-4C55-9A14-6223131B42FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9191E0E4-C2A9-40CA-9861-C38065E54679
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legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, 
instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit 
dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe 
tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, 
mbajtje, ruajtje,prodhim, tregetim, gjurmim dhe transport brenda dhe jashte 
territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te parashikuara ne 
ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me 
perdorim te dyfishte, (aktivizim dhe riparim te armeve .Tregtim te armeve te gjahut 
dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe certifikime ne fushen e 
gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. 
Qender formimi profesional teorik/ praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne 
fushen e sigurise. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe 
atyre me perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe 
nderkombetare brenda dhe jashte vendit si edhe organizim i konferencave kombetare 
dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Qender formimi profesional dhe 
poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime rekreative, sportive dhe te praktikes me 
shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar sipas ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet 
tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar objektin si me siper. Emerimin e 
Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ per Poligonin Civil te 
Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ 
per Qendren e Trajnimit per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtjen e armes.Bar-
kafe  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Qazim Kolgjini")                      Nga data "01/06/2017

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

13/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-328134-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.05.2017, ku eshte vendosur: 
Miratimi i emerimit te shoqerise ''AEKAS'' si Ekspert Kontabel per auditimin e pasqyrave 
financiare te vitit ushtrimor 2017.

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B3D629E-2BBD-4333-917E-1535E56468B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B3D629E-2BBD-4333-917E-1535E56468B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1ADA5C5-90C9-4191-83F0-1D302142D651
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCCF6C12-DAD8-4898-9C28-212137370145
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=556734C0-8B9D-4165-AF0E-0F0F3DE7A0B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92991035-A70C-41F6-8F92-9C0B53DB18DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92991035-A70C-41F6-8F92-9C0B53DB18DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8EDF7014-0560-46EA-9124-B2A457E703B7
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10/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-364135-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.09., datë 06.07.2017 të Asamblesë 
së Ortakut të Vetëm, ku është vendosur: 1- Ndryshimi  i objektit të aktivitetit të Shoqërisë. 
2- Përcaktimi i kompetencave të Drejtuesve Teknik. 
Objekti ishte            ("Sherbimi Privat i Sigurise Fizike per objekte publike e private ne 
pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarine ne 
Republiken e Shqiperise sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike 
,shtetas shqiptare ose te huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin 
dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin 
e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te 
mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, ruajtje,prodhim, tregetim, gjurmim dhe 
transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe 
municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave 
te teknologjise me perdorim te dyfishte, (aktivizim dhe riparim te armeve .Tregtim te 
armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe certifikime ne 
fushen e gjuetise.Ushtrimi i veprimtarise se qitjes sportive sipas ligjeve ne fuqi. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik per personat qe ligji u lejon te mbajne arrae. Qender 
formimi profesional teorik/ praktik, per sherbimin privat te sigurise fizike, ne fushen e 
sigurise. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit si edhe organizim i konferencave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 
jashte vendit. Qender formimi profesional dhe poligon civil qitjeje te ndertuar per qellime 
rekreative, sportive dhe te praktikes me shenj ester, te miratuar dhe te certifikuar sipas 
ligjeve ne fuqi, si edhe cdo aktivitet tjeter ndihmes per te permbushur dhe realizuar 
objektin si me siper. Emerimin e Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes. Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e 
Drejtuesit Teknik-Administrativ per Qendren e Trajnimit per aftesimin teorik dhe praktik 
per mbajtjen e armes.Bar-kafe  ")          u be            ("Sherbimi privat i sigurise fizike 
SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si 
dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te 
gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dlie 
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes 
kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga 
legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, 
instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit 
dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjete. Import/eksport 
,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" 
gjurmim dhe transport brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje 
perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te 
armeve . Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, 
ne fushen e sigurise sipas Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe 
materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin 
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Teorik dhe Praktik te personave per armen. Poligon civil qitjeje per qellime 
rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester. Import/eksport dhe tregtim per 
armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Transportimin e armeve, pjeseve dhe 
municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e Trajnimit per 
Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per 
aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e 
Trajnimit Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie 
profesionale per punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. 
Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e 
nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-Kafe.  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Enver Lako")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/01/2016")            u be              ("06/07/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Beqiri")                    , Nga Data 
ishte                      ("24/03/2017")            u be              ("06/07/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Beqiri")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik administrative per veprimtarine e lejuar me arme ne 
baze te liçences se subjektit nr.01 date 30.03.2016 "Per transportin  e armeve, pjeseve 
dhe municioneve te tyre te kategorive "B1", 'B4", "C" dhe "D"")            u be              
("Drejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te kategorise B1, B4, C dhe 
D")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Kolgjini")                    , Nga 
Data ishte                      ("01/06/2017")            u be              ("06/07/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Kolgjini")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ ne veprimtarine e import/eksport dhe 
tregtim per armet e kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D" ne baze te licenses nr.01 date 
12.08.2015 "Per import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl" "B4" "C" dhe 
"D" ")            u be              ("Drejtues Teknik-Administrativ ne veprimtarine e 
import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D".")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Pëllumb Gjuta")                    , Nga 
Data ishte                      ("30/09/2015")            u be              ("06/07/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Pëllumb Gjuta")                    , Koment 
ishte                      ("")            u be              ("Drejtues teknik per nenkategorine 1.3.A")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Betin Sadikaj")                    , Nga Data 
ishte                      ("23/05/2017")            u be              ("06/07/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Betin Sadikaj")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik per liçensen e nenkategorise 1.3.C, Qendra e 
Trajnimit Privat te punonjesve te SHPSF-se")            u be              ("Drejtues teknik per 
Qendren e Trajnimit Privat te punonjesve te SHPSF")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A7B6210-9958-47E0-A882-302D7E4B45BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69CEB5A6-A048-483A-BF2B-365F994E5B67
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

27/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-402556-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016

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

24/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-572679-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 23.11.2017 per hapje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Nr. 2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Pallati i Kongreseve, Kati i trete;         "

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

01/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-575450-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 30.11.2017 per mbylljen e nje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Nr. 2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Pallati i Kongreseve, Kati i trete;         "

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A44AC5C-B638-49E0-9597-AEA6AC665921
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A44AC5C-B638-49E0-9597-AEA6AC665921
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C18C15D0-BF35-4533-A89A-004166B72647
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=215354DB-107B-4C70-B928-00F106F87F94
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F55F3F7-5909-4359-8DE5-4423172DB05E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF48C936-20B4-42D3-861B-658BDC288CAE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B696647E-1C41-4B81-8236-6F9D351A4692
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=926DAF72-9A4C-486A-B1B8-A6688A9051BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47F50CF7-6886-4431-9696-D3D6D20FC931
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01F6E8F1-6122-4B0A-A135-FB6F4AA09583
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01F6E8F1-6122-4B0A-A135-FB6F4AA09583
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67718F78-AE49-4A9D-B13C-04B25EE4DF83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF96858E-8A8B-4405-8CEB-587A2E91623C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5683951-932D-4D73-A443-BE3A237602C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5683951-932D-4D73-A443-BE3A237602C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D99518B-2659-43EB-952A-19543D0F4650
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D99518B-2659-43EB-952A-19543D0F4650
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-893770-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017

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

11/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-933253-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 04.09.2018 per 
ndryshimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i 
objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, 
fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dlie instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera 
te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjete. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" 
dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim 
dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas 
Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per 
armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester. 
Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Transportimin 
e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e 
Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi 
"Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit 
Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per 
punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64347BA5-441D-4CAC-AD39-3DEB127406B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8ED73E75-EBB8-43CE-90A7-9302B1FB6CCF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4769BA6D-ACBF-4480-95C9-2C616A2CB1C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB8520E4-731A-4854-A07A-4E5BF769FD77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC3DBE52-D02D-4C08-82F9-5C0313548D24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04E1A497-6171-4B32-9856-8909B13DE1C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DCE89D0-93F9-42DB-BEE8-BA7A3325C64B
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http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1F07431-8D85-4AC6-BBEB-DEDF45805029
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A16A5C4C-4F45-4A30-A1C6-E3867D45CE2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D60500B2-21F6-4501-A200-EB5D051BC2D2
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Kafe.  ")          u be            ("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt 
"Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive 
social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e 
vendit. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dlie instalimin e mjeteve te 
sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve 
te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe 
tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe 
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve 
te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Import/eksport ,tregtim 
mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" gjurmim 
dhe transport brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe 
municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe 
mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime 
te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e 
sigurise sipas Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te 
tjera qe lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe 
Praktik te personave per armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive 
ose te praktikes me shenjester. Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive 
"Bl", "B4", "C" dhe "D". Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre 
te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe 
praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe 
praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit Privat te 
Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per punonjes 
te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. 
Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembajtje,tregti me pakice dhe shumice te 
pajisjeve kompjuterike, te teknologjise se informacionit, te telekomunikacionit,etj. 
Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me 
fibra optike.")         

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

08/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-964493-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 4.10.2018 per 
ndryshimin e drejtuesit teknik.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Dod Dodaj")                      Nga data "04/10/2018
eshte larguar anetari:            ("Pëllumb Gjuta")         
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-000492-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
06.11.2018, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i 
objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, 
fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dlie instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera 
te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" 
dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim 
dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas 
Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per 
armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester. 
Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Transportimin 
e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e 
Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi 
"Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit 
Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per 
punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-
Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembajtje,tregti me pakice dhe shumice te pajisjeve 
kompjuterike, te teknologjise se informacionit, te telekomunikacionit,etj. Ofrime rrjetesh 
dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me fibra optike.")          u be            
("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i objekteve 
shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare 
e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dlie instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave 
te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se 
xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te 
telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, 
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prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" gjurmim dhe transport 
brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te 
parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te 
teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise 
sipas Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe 
lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te 
personave per armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te 
praktikes me shenjester. Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", 
"B4", "C" dhe "D". Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te 
kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe 
praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe 
praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit Privat te 
Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per punonjes 
te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. 
Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembajtje,tregti me pakice dhe shumice te 
pajisjeve kompjuterike, te teknologjise se informacionit, te telekomunikacionit,etj. 
Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me 
fibra optike. Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te 
luajtshme dhe te paluajtshme te  shoqerise. Te merret me aktivitete te ndertimit dhe 
restaurimit, punime te tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose çdo lloj veprimtarie 
tjeter te nevojshme ne lidhje me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te 
lidhura me to. ")         

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

24/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-022598-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.12, datë 27.11.2018, ku është 
vendosur: Ndryshime në fushën e objektit.
Objekti ishte            ("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i 
objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, 
fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dlie instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera 
te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" 
dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhejashte territorit te Republikes se Shqiperise te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E58A4F06-9C17-4258-B63F-18BF1774E24C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F23D172-A18E-4D71-8A92-59A75AE6546B
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armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim 
dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas 
Licences me kod X.2.B. Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per 
armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester. 
Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Transportimin 
e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D". Qender e 
Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi 
"Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit 
Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per 
punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-
Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembajtje,tregti me pakice dhe shumice te pajisjeve 
kompjuterike, te teknologjise se informacionit, te telekomunikacionit,etj. Ofrime rrjetesh 
dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra optike. 
Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme te  shoqerise. Te merret me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, punime te 
tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjeter te nevojshme ne lidhje 
me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me to. ")          u be            
("• Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i 
objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, 
sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, 
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te 
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e 
filmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve 
te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe si stem eve te kontrollit dhe 
monitorimit ne distance te auto mjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, 
prodhim per armet e kategorive UB1", "B4", "C" dhe UD" gjurmim dhe transport 
brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te 
parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te 
teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise 
sipas Licences me kod X.2.B Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe 
lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te 
personave per armen. • Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te 
praktikes me shenjester, Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", 
"B4", "C" dhe "D". Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te 
kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D. Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe 
praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe 
praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes" Qender e Trajnimit Privat te 
Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per punonjes 
te sherbimitte SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 



29

ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. 
Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembjatje,tregeti me pakice dhe shumice te 
paisjeve kompjuterike,te teknologjise se informacionit,te telekomunikacionit,etj. 
Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me 
fibra optike. Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te 
luajtshme dhe te paluajtshme te shoqerise. Te merret me aktivitete te ndertimit dhe 
restaurimit, punime te tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose cdo lloj veprimtarie 
tjeter te nevojshme ne lidhje me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te 
lidhura me to. Te hape zyre perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si brenda ashtu dhe 
jashte Republikes se Shqiperise.")         

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

19/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-135606-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.13., datë 15.03.2019, të Ortakut të 
Vetëm të Shoqërisë ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, Ngjitur me Shkallen 
Nr. 18;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat;         "

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

15/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-195797-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 14.05.2019 per ndryshim objekti 
dhe riemerimi i drejtuesve teknike.
Objekti ishte            ("• Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt 
"Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-
kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. 
Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes 
te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise 
se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5061DFA-A476-42E0-ADD8-5F6BB48E7C28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=761E6326-FEDC-4E0A-8B94-97EC61EB1CBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=761E6326-FEDC-4E0A-8B94-97EC61EB1CBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E47EDFA-9DEF-4147-9D28-E76072CC43CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7C4F441-A609-44C2-BF7B-596EEA1B77A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7C4F441-A609-44C2-BF7B-596EEA1B77A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D54C9F35-1587-4538-807B-CF5CE11C1767
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A76EA51F-BCD7-4C82-A3A4-F6CD2126AAF3
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radio komunikacionit dhe si stem eve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te auto 
mjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive UB1", 
"B4", "C" dhe UD" gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se 
Shqiperise te armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me 
nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . 
Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e 
sigurise sipas Licences me kod X.2.B Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera 
qe lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te 
personave per armen. • Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te 
praktikes me shenjester, Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" 
dhe "D". Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", 
"B4", "C" dhe "D. Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per 
armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe 
perdorimin e armes" Qender e Trajnimit Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen 
me Deshmi "Aftesie profesionale per punonjes te sherbimitte SHPSF-se", sipas 
nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe 
atyre me perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e 
nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-Kafe. Import dhe 
eksport,instalim,mirembjatje,tregeti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike,te 
teknologjise se informacionit,te telekomunikacionit,etj. Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te 
komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhenien, 
shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te shoqerise. Te merret 
me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, punime te tjera te specializuara te ndertimit 
dhe/ose cdo lloj veprimtarie tjeter te nevojshme ne lidhje me pasurite e palujtshme apo te 
te drejtave te tjera te lidhura me to. Te hape zyre perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si 
brenda ashtu dhe jashte Republikes se Shqiperise.")          u be            ("Sherbimi privat i 
sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i 
personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili 
ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, transportimin e 
mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve 
te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara 
nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te 
automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e 
kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhe jashte 
territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te parashikuara ne 
ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me 
perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e 
punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas Licences me kod X.2.B 
Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe 
pajisjen me deshmi Per'Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per armen. 
Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester, 
Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "B1", "B4", "C" dhe "D", 
Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", 
"C" dhe "D" Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per 
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armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe 
perdorimin e armes" Qender e Trajnimit Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe 
pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per punonjes te sherbimit te SHPSF-se", 
sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje 
perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave dhe 
konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-Kafe. 
Import dhe eksport, instalim, mirembjatje,tregti me pakice dhe shumice te paisjeve 
kompjuterike ,te teknologjise se informacionit,te telekomunikacionit, etj. Ofrime 
rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra 
optike. Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe 
te paluajtshme te shoqerise. Te merret me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, 
punime te tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose cdo lloj veprimtarie tjeter te 
nevojshme ne lidhje me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me 
to. Te hape zyre perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si brenda ashtu dhe jashte 
Republikes se Shqiperise. Tregtim me shumice e pakice , tregtim te veshjeve te te 
gjitha llojeve dhe te konfeksioneve (veshjeve) te ndryshme , tregtimin e mallrave 
industrial me pakice e shumice, import-eksport dhe tregetim te uniformave policore 
dhe ushtarake. ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Enver Lako")                    , Nga Data 
ishte                      ("06/07/2017")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Kolgjini")                    , Nga 
Data ishte                      ("06/07/2017")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim Beqiri")                    , Nga Data 
ishte                      ("06/07/2017")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Dod Dodaj")                    , Nga Data 
ishte                      ("04/10/2018")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Andrea Naçi")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/01/2016")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Betin Sadikaj")                    , Nga Data 
ishte                      ("06/07/2017")            u be              ("14/05/2019")           

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

03/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-213948-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 30.05.2019, ku është vendosur: 
Emerimin e Z.Enver Lako ne pozicionin e Drejtuesit teknik per Qendren e Trajnimit Privat 
te punonjesve te SHPSF.Emerimin e Z.Andrea Naci ne pozicionin e Drejtuesit teknik-
administrativ per Qendren e Trajnimit per Aftesimin Teorik dhe Praktik te Personave per 
Armet.Emerimin e Z.Arben Cara ne pozicionin e drejtuesit Teknik-Administrativ per 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2895AA0-E4BB-413E-9809-402BBFBC9FF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBC00A56-9C1D-4D99-8288-82DFA74BB5E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0DF0F10-4922-41E5-BF53-D80821738C18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0DF0F10-4922-41E5-BF53-D80821738C18
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Poligonin Civil te Qitjes.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Arben Cara")                      Nga data "30/05/2019
eshte larguar anetari:            ("Betin Sadikaj")         
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Andrea Naçi")                    , Nga Data 
ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("30/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Andrea Naçi")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per Poligonin Civil te Qitjes")            
u be              ("Drejtues teknik-administrativ per Qendren e Trajnimit per Aftesimin 
Teorik dhe Praktik te Personave per Armet.")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Enver Lako")                    , Nga Data 
ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("30/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Enver Lako")                    , Koment 
ishte                      ("Drejtues teknik-administrativ per Qendren e Trajnimit per Aftesimin 
Teorik dhe Praktik te Personave per Armet.")            u be              ("Drejtues teknik per 
Qendren e Trajnimit Privat te punonjesve te SHPSF")           

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

21/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-282527-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Raport auditimi 2018 rogat.pdf
vendim asamble rogat.pdf
cash flow rogat.xlsx
shenimet shpjeguese rogat.pdf
pash rogat.xlsx
kapitalet rogat.xlsx
rogat bilanc.xlsx

26/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-474683-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 29.01.2020 per emerimin e 
ekspertit  Shpresa Breçani  per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2019.  

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B3A5A77-8146-445C-A099-191B3EDB2442
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51D86AAA-C49D-4771-A5DD-33CF9721D88A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70440A69-698C-42DC-92E6-C43ACA41E92A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70440A69-698C-42DC-92E6-C43ACA41E92A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AEAC299-E591-44D7-88F0-AA8517E0CD21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=598671F1-7603-4335-9688-1A89D8F8E9D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8F468839-1843-4831-8C94-09C5807A294E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FE9F668-F0C7-4F48-A3C9-BB2FAEFEAACD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E0EB64B-FFE9-4D82-8E0E-D2AA156E5D61
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6981B67-EAD0-4FF9-BB92-6A00E458FF01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40CCF362-1CFA-46FB-8373-E457F456207F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=94CB3CB3-AF56-4FCE-8C8D-72DF4D04BE5D
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

10/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-540985-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 09.07.2020 per ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Sherbimi privat i sigurise fizike SH.P.S.F me objekt "Sigurimi fizik i 
objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, 
fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera 
te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit te sigurise se xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" 
dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te 
armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim 
dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve . Sherbime te 
ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas 
Licences me kod X.2.B Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me 
gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per'Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per 
armen. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester, 
Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "B1", "B4", "C" dhe "D", Transportimin 
e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" Qender e 
Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi 
"Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes" Qender e Trajnimit 
Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale per 
punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorine I.3.C. Organizim i panaireve te 
artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Bar-
Kafe. Import dhe eksport, instalim, mirembjatje,tregti me pakice dhe shumice te paisjeve 
kompjuterike ,te teknologjise se informacionit,te telekomunikacionit, etj. Ofrime rrjetesh 
dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra optike. 
Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme te shoqerise. Te merret me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, punime te 
tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose cdo lloj veprimtarie tjeter te nevojshme ne lidhje 
me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me to. Te hape zyre 
perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si brenda ashtu dhe jashte Republikes se Shqiperise. 
Tregtim me shumice e pakice , tregtim te veshjeve te te gjitha llojeve dhe te konfeksioneve 
(veshjeve) te ndryshme , tregtimin e mallrave industrial me pakice e shumice, import-
eksport dhe tregetim te uniformave policore dhe ushtarake. ")          u be            
("Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt “Sigurimi fizik i objekteve 
shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare 
e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=909E6151-C5F6-444B-805C-9451719F8F3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=909E6151-C5F6-444B-805C-9451719F8F3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91D03D7A-FB83-4AC5-A18E-C15492B467D4
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të tjera të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së 
xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të 
telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe 
monitorimit në distancë të automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, 
prodhim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” gjurmim dhe transport 
brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të armëve dhe municioneve të 
parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të 
teknologjisë me përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të 
ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional, në fushën e sigurisë 
sipas Licencës me kod X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera që 
lidhen me gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për Aftësimin Teorik dhe Praktik të 
personave për armën. Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të 
praktikës me shënjestër, Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, 
“B4”, “C” dhe “D”, Transportimin  e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të 
kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin teorik dhe 
praktik të personave për armën dhe pajisjen me Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe 
praktik për mbajtje dhe përdorimin e armës” Qendër e Trajnimit Privat të 
Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi “Aftësie profesionale për punonjës 
të shërbimit të SHPSF-së”, sipas  nënkategorinë 1.3.C. Organizim i panaireve të 
artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të dyfishtë, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashtë vendit. 
Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me pakicë dhe shumicë të 
paisjeve kompjuterike,të teknologjisë së informacionit,të 
telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve 
elektronike.Ndërtim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje 
dhe leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë. Të merret me 
aktivitete të ndërtimit dhe restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit 
dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me pasuritë e palujtshme 
apo të të drejtave të tjera të lidhura me to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë 
filiale, si brenda ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim  me shumicë e 
pakicë , tregëtim të veshjeve të të gjitha llojeve dhe të konfeksioneve (veshjeve) të 
ndryshme ,  tregëtimin e mallrave industrial me pakicë e shumicë, import-eksport 
dhe tregëtim të uniformave policore dhe ushtarake. Poligon civil qitjeje i hapur për 
qëllime rekreative, sportive,qitjes me pjatel ose të praktikës me shënjestër. Emërimin 
e Z. Dod Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të SH.P.S.F për nënkategorinë 
1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit Teknik për Qendrën e 
Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim Kolgjini në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e Import/eksport dhe 
tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Arben Cara 
në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ të Poligonit Civil të Qitjes. Emërimin 
e Z.Qazim Beqiri në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për  transportin e 
armëve të kategorisë “B1” “B4” “C” dhe “D. Emërimin e Z.Andrea Naci  në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për aftësimin 
teorik dhe praktik të personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në pozicionin 
e Drejtuesit Teknik-Administrativ  për veprimtarinë e lejuar me armë të Poligonit 
Civil të Qitjes i hapur.")         
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-572491-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.08.2020, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i te dhenave te drejtuesve teknik te shoqerise. 
Objekti ishte            ("Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt “Sigurimi fizik i 
objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, 
fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues,sinjalizues 
audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera 
të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së xhamit si dhe 
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio 
komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. 
Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” 
dhe “D” gjurmim dhe transport brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 
armëve dhe municioneve të parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim 
dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të 
ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional, në fushën e sigurisë sipas 
Licencës me kod X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera që lidhen me 
gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për Aftësimin Teorik dhe Praktik të personave për 
armën. Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të praktikës me shënjestër, 
Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”, 
Transportimin  e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të kategorive “B1”, “B4”, “C” 
dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën dhe 
pajisjen me Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe praktik për mbajtje dhe përdorimin e 
armës” Qendër e Trajnimit Privat të Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi 
“Aftësie profesionale për punonjës të shërbimit të SHPSF-së”, sipas  nënkategorinë 1.3.C. 
Organizim i panaireve të artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të 
dyfishtë, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe 
jashtë vendit. Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me pakicë dhe 
shumicë të paisjeve kompjuterike,të teknologjisë së informacionit,të 
telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve 
elektronike.Ndërtim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje dhe 
leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë. Të merret me aktivitete të 
ndërtimit dhe restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit dhe/ose çdo lloj 
veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me pasuritë e palujtshme apo të të drejtave të 
tjera të lidhura me to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu dhe 
jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim  me shumicë e pakicë , tregëtim të veshjeve të të 
gjitha llojeve dhe të konfeksioneve (veshjeve) të ndryshme ,  tregëtimin e mallrave 
industrial me pakicë e shumicë, import-eksport dhe tregëtim të uniformave policore dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96694F95-7CEA-4E1E-9BB6-949E0174B392
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96694F95-7CEA-4E1E-9BB6-949E0174B392
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46E40EA2-10C6-4946-87EB-9A88253AD6A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8267DE61-01F6-4406-9694-DEDBEE87DC05
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ushtarake. Poligon civil qitjeje i hapur për qëllime rekreative, sportive,qitjes me pjatel ose 
të praktikës me shënjestër. Emërimin e Z. Dod Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të 
SH.P.S.F për nënkategorinë 1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit 
Teknik për Qendrën e Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim 
Kolgjini në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e Import/eksport 
dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Arben Cara 
në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ të Poligonit Civil të Qitjes. Emërimin e 
Z.Qazim Beqiri në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për  transportin e armëve 
të kategorisë “B1” “B4” “C” dhe “D. Emërimin e Z.Andrea Naci  në pozicionin e 
Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për aftësimin teorik dhe praktik të 
personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik-
Administrativ  për veprimtarinë e lejuar me armë të Poligonit Civil të Qitjes i hapur.")          
u be            ("Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt “Sigurimi fizik i 
objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, 
sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Importimin, 
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit 
vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të 
ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e 
filmit të sigurisë së xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve 
të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe 
monitorimit në distancë të automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, 
prodhim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” gjurmim dhe transport 
brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të armëve dhe municioneve të 
parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të 
teknologjisë me përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të 
ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional, në fushën e sigurisë 
sipas Licencës me kod X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera që 
lidhen me gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për Aftësimin Teorik dhe Praktik të 
personave për armën. Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të 
praktikës me shënjestër, Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, 
“B4”, “C” dhe “D”, Transportimin  e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të 
kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin teorik dhe 
praktik të personave për armën dhe pajisjen me Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe 
praktik për mbajtje dhe përdorimin e armës” Qendër e Trajnimit Privat të 
Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi “Aftësie profesionale për punonjës 
të shërbimit të SHPSF-së”, sipas  nënkategorinë 1.3.C. Organizim i panaireve të 
artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të dyfishtë, organizim i 
ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashtë vendit. 
Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me pakicë dhe shumicë të 
paisjeve kompjuterike,të teknologjisë së informacionit,të 
telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve 
elektronike.Ndërtim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje 
dhe leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë. Të merret me 
aktivitete të ndërtimit dhe restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit 
dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me pasuritë e palujtshme 
apo të të drejtave të tjera të lidhura me to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë 
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filiale, si brenda ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim  me shumicë e 
pakicë , tregëtim të veshjeve të të gjitha llojeve dhe të konfeksioneve (veshjeve) të 
ndryshme ,  tregëtimin e mallrave industrial me pakicë e shumicë, import-eksport 
dhe tregëtim të uniformave policore dhe ushtarake. Poligon civil qitjeje i hapur për 
qëllime rekreative, sportive,qitjes me pjatel ose të praktikës me shënjestër. Emërimin 
e Z. Dod Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të SH.P.S.F për nënkategorinë 
1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit Teknik për Qendrën e 
Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim Kolgjini në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e Import/eksport dhe 
tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Andrea Naci  
në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për 
aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në 
pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ  për veprimtarinë e lejuar me armë të 
Poligonit Civil të Qitjes i hapur.Emerimin e Z.Qazim Beqiri, ne pozicionin e 
drejtuesit teknik -Administrativ per veprimtarine  e lejuar me arme te Poligonit Civil 
Te Qitjes.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:            ("Arben Cara")         
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("05/08/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe DDrejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe D")            u be              ("Drejtues Teknik-Administrativ per 
veprimtarine e lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")           

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

18/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-576679-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres(13).xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte(4).xlsx
pasqyra e albania rogat ok.xlsx
auditimi rogat ok.pdf
KAPITAL ROGAT 2019 ok.xlsx
Mandati i Pageses se Gjobes per PF 2019.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74F5FFEC-4D41-4323-A35A-072EFA379ED8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74F5FFEC-4D41-4323-A35A-072EFA379ED8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2405A17-0101-461B-BBA2-9EAB19471017
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4CA1494F-960F-402A-B0BA-B7E76CC26ABD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D71D3FE-BF25-4457-9449-61B762F5F708
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF8B03F9-A308-4A09-A126-0A3CC880EFF3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF372DAD-0AD5-48CD-9B10-A7E2E903BF2F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0F251AC-2D33-4CCE-9242-3EF499BA65E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B673EDB4-DB7A-4F49-9316-950E6B5A50FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B1F91B1-E620-4EC0-A573-DCDD4885915C
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Shenimet Shpjeguese.pdf
VENDIMI I ASAMBLESE I ORTAKUT TE VETEM 2019.pdf

23/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-635136-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.12.2020, per emerimin e 
drejtuesit teknik Z. Besnik Muho, si  drejtues teknik-administrativ per transportin e 
armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive B1, B4, C dhe D.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Besnik Muho")                      Nga data "22/12/2020
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("05/08/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe DDrejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe D")            u be              ("Drejtues Teknik-Administrativ per 
veprimtarine e lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("05/08/2020")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e lejuar 
me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e 
lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")            u be              ("Drejtues Teknik-
Administrativ per transportin e armeve te kategorise B1, B4, C dhe D")           

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

22/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-691122-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 22.04.2021 ku eshte vendosur: 
Riemerim i administratorit Begator Mane. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Begator Mane")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("24/05/2021")            u be              ("22/04/2026")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("05/08/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe DDrejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F33EB3BD-60A8-48D0-8922-467647C6BC55
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3EE0975-85A4-4A90-B4EF-28260EAB15BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40825C53-2958-4437-8C8D-32393AF611CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40825C53-2958-4437-8C8D-32393AF611CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC8BAF71-50A6-4CCF-958F-B929CDE08539
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92EEB303-CD31-4CF4-8100-C31EA60FB683
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kategorise B1, B4, C dhe D")            u be              ("Drejtues Teknik-Administrativ per 
veprimtarine e lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("05/08/2020")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e lejuar 
me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e 
lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")            u be              ("Drejtues Teknik-
Administrativ per transportin e armeve te kategorise B1, B4, C dhe D")           

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

21/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-744017-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
PASQYRA E KAPITALIT ROGAT 2020.xlsx
PASQYRA OK ROGAT.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres(15).xlsx
Pasqyra e flukseve t+½ mjeteve monetare Indirekte(3)(1).xlsx
Vendimi i ortakut 2021.pdf
RO GAT RAP AUDITIMI-20012021050328.pdf
RO GAT RAP AUDITIMI-20012021050328.pdf

19/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-771435-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 16.08.2021 per largimin e Begator 
Mane si administrator dhe emerimin e Marsel Mane si administrator te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Marsel Mane")                      Nga data "16/08/2021             
Ne daten "16/08/2026
eshte larguar administratori:            ("Begator Mane")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("05/08/2020")            u be              ("14/05/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e lejuar 
me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. Drejtues Teknik-Administrativ per veprimtarine e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBF84FD0-97DB-40A2-B0B6-1EB50E914899
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBF84FD0-97DB-40A2-B0B6-1EB50E914899
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E13E4BC-286F-4C79-96ED-53DF0CF137C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F686E82-4771-43AD-B2F5-B14CE1131FAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D03E985-C615-488F-A26D-3DCEDC46352A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31C17233-D0FE-4FD2-B66F-7FC84F1105B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BFB3477-6583-4FF7-8A28-DBF0A53007AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=827E35E0-5BEA-47BC-B0F1-55FFC59CB6BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA284C6E-8DC1-4DBB-9548-003099CA603F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7069510F-FE9D-4349-8178-ED863C71D48B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D023AC39-C942-4722-8FC6-C508F5FC1192
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lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")            u be              ("Drejtues Teknik-
Administrativ per transportin e armeve te kategorise B1, B4, C dhe D")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Nga Data ishte                      ("14/05/2019")            u be              ("05/08/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Qazim BeqiriQazim Beqiri")                    
, Koment ishte                      ("Drejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe DDrejtues Teknik-Administrativ per transportin e armeve te 
kategorise B1, B4, C dhe D")            u be              ("Drejtues Teknik-Administrativ per 
veprimtarine e lejuar me arme te  Poligonit Civil te Qitjes. ")           

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

Datë: 03/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)
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http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16CDEC12-016D-4300-9228-780706EEEEDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16CDEC12-016D-4300-9228-780706EEEEDF
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