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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) L97522901O

2. Data e Regjistrimit 22/01/2019
3. Emri i Subjektit EA ENGINEERING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Diber Burrel  BURREL Rruga “Kuvendi i Bruçit”, Ndërtesë 
Private 1 Katëshe, Nr.24. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, 

ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, 
ekonomike,industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim 
material ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me 
fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe 
kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te 
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, 
projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime 
te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha 
hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, 
puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje 
punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave 
te artit. Administrim i guroreve, impjanteve te betonit, te 
konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te 
natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te 
punimeve me personel te kualifikuar, rilevime, topografike, 
punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim 
themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike 
etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do 
te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne planifikim 
urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe 
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te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe ndertim 
aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore -
hekurudhore. Projektim, mbikqyrje e ndertim vepra 
hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe 
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te 
medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, 
i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. 
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te 
impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, 
studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, 
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te 
mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi 
masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. 
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. 
Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis 
(Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis). 
Projektim e ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Projektim e 
ndertim vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. 
Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik .Sillosa, kulla uji 
prej beton armeje dhe sillosa e kulla uji metalike. 
Rikonstruksione godinash civile ekonomike, veshje fasadash 
etj, prodhim, perpunimin e lendeve te para, per material 
inerte, si dhe eksportimportin e tyre, import eksportin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, 
bujqesore, ushqimore, materialeve te ndertimit, elektrike, 
hidrosanitare, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne 
fushen e ndertimit, duraluminit e nenprodukteve te tij, 
automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave per 
materiale inerte. Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, 
printera, bojra dhe sherbimet e tyre. Import eksport me 
shumice dhe pakice, artikuj te ndryshem industriale, 
bujqesor, ushqimor, material elektrike, aksesore, rere, 
zhavor, gelqere, çimento, bojra hidromat, konfeksione te 
buta, veshmbathje, rroba pune, perparse, çarçafe ,dysheke 
sportiv. Shitje me shumice e pakice ,import eksport, lende 
drusore, derrasa, fiber, melamin, M.D.F, kompesate, dru 
zjarri. Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre. 
Sherbim dhe pastrim ne institucione ne ambjente te 
brenshme dhe te jashteme, pastrime. Punime bojatisje, 
hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe 
tregtim I materialeve te tyre , punime elektrike, linja TL, TU, 
impiante elektrike. telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja e tyre. 
Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe 
nentokesore nga ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë 
rrugore. Themele te vecanta. Punime karpenterie druri e 
metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, 
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plastike, xhami etj. Projekton, realizon dhe administron 
qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te 
brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me 
paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe 
administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per 
te gjitha moshat. Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, 
parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit: ushtrimin e aktivitetit 
tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e 
restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime 
shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi 
me asfalt si ne favor te enteve private ashtue dhe publike, si 
dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime 
edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne 
pergjithsi, auto transport malli per llogarite vet dhe te treteve, 
depozitim materiale per riciklim leter, karton, plastike, 
hekur, baker etj si dhe transporti i tyre ne fabrikat e 
perpunimit. Si edhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes 
dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me 
legjislacionin shqiptar.  Transport mbetjesh nga ndertimet 
dhe prishjet (perfshire dhera te germuara ne zona te 
kontaminuara). Prodhim/pergatitje, montim, shitje, transport 
te strukturave me konstruksion metalik, panele dhe veshje te 
ndertesave civile dhe industriale etj. Tregtim me pakice te 
lendeve djegese, karburantit, gazit te lengshem, druve te 
zjarrit,. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per 
te tretet.  Blerje e shitje materiale pastrimi, materiale 
ndertimi, materiale elektronike, kontenjereve metalik dhe 
plastik per mbetje, bombula gazi dhe aksesore per to etj.
Ermir Isedisha10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/01/2019                Deri: 11/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

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

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: EA ENGINEERING
E-Mail: ermirdisha@gmail.com  
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Telefon: 0694325666  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-065350-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-652293-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 27.01.2021 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te 
objekteve sociale, kulturore, ekonomike,industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim 
material ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe 
me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te 
ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe 
autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, 
portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime 
per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit. 
Administrim i guroreve, impjanteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te 
copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve 
me personel te kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri 
dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te 
natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne 
planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte 
dhe parqe, Projektim dhe ndertim aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore -
hekurudhore. Projektim, mbikqyrje e ndertim vepra hidraulike. Studime dhe vleresime 
gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te 
medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve 
me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te 
impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise 
inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve 
te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri 
dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. 
Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis (Auditim mjedisor dhe vlerësim i 
ndikimit ne mjedis). Projektim e ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Projektim e ndertim 
vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik 
.Sillosa, kulla uji prej beton armeje dhe sillosa e kulla uji metalike. Rikonstruksione 
godinash civile ekonomike, veshje fasadash etj, prodhim, perpunimin e lendeve te para, 
per material inerte, si dhe eksportimportin e tyre, import eksportin dhe tregtimin me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2FCE649B-090F-4F51-9B28-06A4E347F91A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1E5BA1C-5BF5-4072-8E51-50F0E7A22AA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D440A9B3-D472-4BC4-A503-8E2DF845831F
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shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore, ushqimore, materialeve te ndertimit, 
elektrike, hidrosanitare, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, 
duraluminit e nenprodukteve te tij, automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave 
per materiale inerte. Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e 
tyre. Import eksport me shumice dhe pakice, artikuj te ndryshem industriale, bujqesor, 
ushqimor, material elektrike, aksesore, rere, zhavor, gelqere, çimento, bojra hidromat, 
konfeksione te buta, veshmbathje, rroba pune, perparse, çarçafe ,dysheke sportiv. Shitje 
me shumice e pakice ,import eksport, lende drusore, derrasa, fiber, melamin, M.D.F, 
kompesate, dru zjarri. Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre. Sherbim dhe 
pastrim ne institucione ne ambjente te brenshme dhe te jashteme, pastrime. Punime 
bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim I materialeve te 
tyre , punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike. telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja 
e tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, 
impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore. Themele te vecanta. Punime karpenterie druri e 
metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami etj. Projekton, 
realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te brendshme 
dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. 
Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. 
Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit: 
ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, 
punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe 
punime te tjera shtrimi me asfalt si ne favor te enteve private ashtue dhe publike, si dhe 
punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te 
levizjes se tokes ne pergjithsi, auto transport malli per llogarite vet dhe te treteve, 
depozitim materiale per riciklim leter, karton, plastike, hekur, baker etj si dhe transporti i 
tyre ne fabrikat e perpunimit. Si edhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe 
zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar  ")          u be            
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve 
sociale, kulturore, ekonomike,industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim 
material ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise 
ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor 
dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe 
riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime 
vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, 
çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te 
te gjitha llojeve te veprave te artit. Administrim i guroreve, impjanteve te betonit, te 
konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve, 
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime, 
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, 
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te 
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne 
planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra 
lulishte dhe parqe, Projektim dhe ndertim aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele 
rrugore -hekurudhore. Projektim, mbikqyrje e ndertim vepra hidraulike. Studime 
dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, 
per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve 
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te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, 
mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, 
studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit 
dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e 
projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i 
akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me 
ndikimin ne mjedis (Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis). Projektim 
e ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Projektim e ndertim vepra kullimi, ujitje toke 
dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik .Sillosa, kulla uji 
prej beton armeje dhe sillosa e kulla uji metalike. Rikonstruksione godinash civile 
ekonomike, veshje fasadash etj, prodhim, perpunimin e lendeve te para, per material 
inerte, si dhe eksportimportin e tyre, import eksportin dhe tregtimin me shumice e 
pakice te mallrave industriale, bujqesore, ushqimore, materialeve te ndertimit, 
elektrike, hidrosanitare, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e 
ndertimit, duraluminit e nenprodukteve te tij, automjeteve e pjeseve te kembimit, 
ngritjen e linjave per materiale inerte. Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, 
printera, bojra dhe sherbimet e tyre. Import eksport me shumice dhe pakice, artikuj 
te ndryshem industriale, bujqesor, ushqimor, material elektrike, aksesore, rere, 
zhavor, gelqere, çimento, bojra hidromat, konfeksione te buta, veshmbathje, rroba 
pune, perparse, çarçafe ,dysheke sportiv. Shitje me shumice e pakice ,import eksport, 
lende drusore, derrasa, fiber, melamin, M.D.F, kompesate, dru zjarri. Blerje libra 
shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre. Sherbim dhe pastrim ne institucione ne 
ambjente te brenshme dhe te jashteme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi, 
termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim I materialeve te tyre , punime 
elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike. telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja e tyre. 
Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, 
impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore. Themele te vecanta. Punime karpenterie 
druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami etj. 
Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne 
ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e 
nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi 
dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, 
parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit: ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e 
hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe 
arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi 
me asfalt si ne favor te enteve private ashtue dhe publike, si dhe punimin e zbatimin e 
themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne 
pergjithsi, auto transport malli per llogarite vet dhe te treteve, depozitim materiale 
per riciklim leter, karton, plastike, hekur, baker etj si dhe transporti i tyre ne 
fabrikat e perpunimit. Si edhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit 
te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar.  Transport mbetjesh nga 
ndertimet dhe prishjet (perfshire dhera te germuara ne zona te kontaminuara). 
Prodhim/pergatitje, montim, shitje, transport te strukturave me konstruksion 
metalik, panele dhe veshje te ndertesave civile dhe industriale etj. Tregtim me pakice 
te lendeve djegese, karburantit, gazit te lengshem, druve te zjarrit,. Transport 
mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per te tretet.  Blerje e shitje materiale pastrimi, 
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materiale ndertimi, materiale elektronike, kontenjereve metalik dhe plastik per 
mbetje, bombula gazi dhe aksesore per to etj.")         

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

Datë: 08/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FCDAF12-B6D3-4B04-BCBB-D89B5EF9DCD1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=511D6627-EEED-4576-AB7A-DBDA6B865098
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=511D6627-EEED-4576-AB7A-DBDA6B865098

