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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) M01323508C

2. Data e Regjistrimit 23/01/2020
3. Emri i Subjektit DURRËS SHIPCHANDLER & AGENCY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/01/202020/01/2040

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Rruga Martin Camaj, Lagjja 14, 
Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Nr. i pronës 4/472-N2. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Furnizimi i anijeve të huaja dhe shqiptare, anijeve të 

peshkimit, anijeve ushtarake shqiptare dhe të huaja që prekin 
Portin e Durrësit si dhe në të gjithë portet e Shqipërisë me: 
mallra doganore, pije alkoolike dhe jo, cigare, etj. Duty free 
dhe magazinë doganore. Karburante dhe ujë industrial dhe të 
pijshëm. Pjesë këmbimi të të gjitha natyrave për anijet e 
mësipërme si dhe shërbimet lidhur me to, mjetet e shpëtimit 
në det, sinjalistikën detare, mbrojtjen kundër zjarrit. Agjensi 
detare, spedicioni, transporti, shitblerje anijesh (broker). Ka 
të drejtën të bashkëpunojë me qëllim fitimi me persona 
juridik e fizik të çfarëdolloj tipi dhe sido që të jenë krijuar 
ato. Çdo lloj aktiviteti tjetër financiar, tregtar, industrial, 
ndërtimi, import – eksporti, etj që do të shihen në interes të 
realizimit të objektit social të saj. Shoqëria gjithashtu ka të 
drejtë të japë hua, financime për të tretë, për shoqëri që 
lidhen me të ose që kontrollohen nga ortakët. mundet 
gjithashtu të marri ndihma ose financime nga çfarëdo enti 
publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga institute bankare 
ose nga shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët. 
Tregtim i solucioneve, segmenteve, kimikateve, reagentëve, 
testuesve, detergjentëve, vajrave, hidrokarbureve dhe të 
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gjithë nënproduktet e tyre. Tregtimi i pjesëve të këmbimit të 
mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve specifike portuale, 
vinçave portualë, transportuesve të konteinerëve, pirunave si 
dhe pajisjeve speciale që përdoren për ngarkimin dhe 
shkarkimin e mallrave. Pjesëve elektrike, elektronike, 
mekanike, hidraulike, etj, si dhe të gjitha shërbimet nga stafi 
ynë ose në kooperim me të tretë që janë lidhur me to. 
Shërbime konsulence, ndërmjetësimi tregtar dhe menaxhimi.  
Të marrëdhënieve me klientët. Tregtimi i pjesëve të 
këmbimit për mjete, motomjete, automjete, pajisje, makineri, 
platforma, impiante, etj, tokësore, hekurudhore dhe ajrore të 
lëvizshme ose stacionare. Furnizimi i tyre dhe përdoruesve të 
tyre me artikuj mirëmbajtje, pajisje ndihmëse, trajnuese dhe 
zhvilluese. Konsulencë inxhinierike. Shitje dhe shërbim me 
pompa nafte, uji, hidraulike, etj. Shitje dhe shërbim pjesë 
këmbimi për pompa. Tregtimi dhe furnizimi me pajisje të 
ndryshme si: arme, tabela, harta, veshje, pjesë këmbimi, 
mjete, produkte industriale, artikuj ndihmës dhe trajnues, 
makineri, etj, për nevoja të sektorit privat dhe të gjithë 
sektorëve apo instritucioneve shtetërore dhe publike. Tregtim 
i pajisjeve të sigurisë tokësore dhe detare.
Artjan Qirici10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 20/01/2020                Deri: 20/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArtjanQirici
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: DURRËS SHIPCHANDLER & AGENCY
E-Mail: shipchandlerdurres@outlook.com  
Telefon: 0696471190  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8062464-C985-43EA-897B-55FEABE8527E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA8E139E-2475-4450-96D0-B9F249A6EED2
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Regjistrimi Fillestar: CN-456797-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-641525-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1 date 06.01.2021, per ndryshe ne 
disa pika te statutit.
Objekti ishte            ("Furnizimi i anijeve të huaja dhe shqiptare, anijeve të peshkimit, 
anijeve ushtarake shqiptare dhe të huaja që prekin Portin e Durrësit si dhe në të gjithë 
portet e Shqipërisë me: mallra doganore, pije alkoolike dhe jo, cigare, etj. Duty free dhe 
magazinë doganore. Karburante dhe ujë industrial dhe të pijshëm. Pjesë këmbimi të të 
gjitha natyrave për anijet e mësipërme si dhe shërbimet lidhur me to, mjetet e shpëtimit në 
det, sinjalistikën detare, mbrojtjen kundër zjarrit. Agjensi detare, spedicioni, transporti, 
shitblerje anijesh (broker). Ka të drejtën të bashkëpunojë me qëllim fitimi me persona 
juridik e fizik të çfarëdolloj tipi dhe sido që të jenë krijuar ato. Çdo lloj aktiviteti tjetër 
financiar, tregtar, industrial, ndërtimi, import – eksporti, etj që do të shihen në interes të 
realizimit të objektit social të saj. Shoqëria gjithashtu ka të drejtë të japë hua, financime 
për të tretë, për shoqëri që lidhen me të ose që kontrollohen nga ortakët. mundet gjithashtu 
të marri ndihma ose financime nga çfarëdo enti publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga 
institute bankare ose nga shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët.")          u 
be            ("Furnizimi i anijeve të huaja dhe shqiptare, anijeve të peshkimit, anijeve 
ushtarake shqiptare dhe të huaja që prekin Portin e Durrësit si dhe në të gjithë portet 
e Shqipërisë me: mallra doganore, pije alkoolike dhe jo, cigare, etj. Duty free dhe 
magazinë doganore. Karburante dhe ujë industrial dhe të pijshëm. Pjesë këmbimi të 
të gjitha natyrave për anijet e mësipërme si dhe shërbimet lidhur me to, mjetet e 
shpëtimit në det, sinjalistikën detare, mbrojtjen kundër zjarrit. Agjensi detare, 
spedicioni, transporti, shitblerje anijesh (broker). Ka të drejtën të bashkëpunojë me 
qëllim fitimi me persona juridik e fizik të çfarëdolloj tipi dhe sido që të jenë krijuar 
ato. Çdo lloj aktiviteti tjetër financiar, tregtar, industrial, ndërtimi, import – 
eksporti, etj që do të shihen në interes të realizimit të objektit social të saj. Shoqëria 
gjithashtu ka të drejtë të japë hua, financime për të tretë, për shoqëri që lidhen me të 
ose që kontrollohen nga ortakët. mundet gjithashtu të marri ndihma ose financime 
nga çfarëdo enti publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga institute bankare ose nga 
shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët. Tregtim i solucioneve, 
segmenteve, kimikateve, reagentëve, testuesve, detergjentëve, vajrave, 
hidrokarbureve dhe të gjithë nënproduktet e tyre. Tregtimi i pjesëve të këmbimit të 
mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve specifike portuale, vinçave portualë, 
transportuesve të konteinerëve, pirunave si dhe pajisjeve speciale që përdoren për 
ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave. Pjesëve elektrike, elektronike, mekanike, 
hidraulike, etj, si dhe të gjitha shërbimet nga stafi ynë ose në kooperim me të tretë që 
janë lidhur me to. Shërbime konsulence, ndërmjetësimi tregtar dhe menaxhimi.  Të 
marrëdhënieve me klientët. Tregtimi i pjesëve të këmbimit për mjete, motomjete, 
automjete, pajisje, makineri, platforma, impiante, etj, tokësore, hekurudhore dhe 
ajrore të lëvizshme ose stacionare. Furnizimi i tyre dhe përdoruesve të tyre me 
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artikuj mirëmbajtje, pajisje ndihmëse, trajnuese dhe zhvilluese. Konsulencë 
inxhinierike. Shitje dhe shërbim me pompa nafte, uji, hidraulike, etj. Shitje dhe 
shërbim pjesë këmbimi për pompa. Tregtimi dhe furnizimi me pajisje të ndryshme si: 
arme, tabela, harta, veshje, pjesë këmbimi, mjete, produkte industriale, artikuj 
ndihmës dhe trajnues, makineri, etj, për nevoja të sektorit privat dhe të gjithë 
sektorëve apo instritucioneve shtetërore dhe publike. Tregtim i pajisjeve të sigurisë 
tokësore dhe detare.")         

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

28/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-729030-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
VENDIM ORTAKU 2021.pdf
2-Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
3-Pasqyra e Performances (sipas natyres).xlsx
Durres Shipchandler shenimet.pdf

Datë: 05/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB0FE633-D4C0-4A54-A559-36D151B42A48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BAC02E3-4DC0-42FF-B492-F9F013D335CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1AF9FD0-6C80-49FB-8107-3CF9D2596D55
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C33E1A64-61BA-439E-B8ED-68FA04B8C138
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB708195-3798-456C-9AC1-B5BBC60DD019
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=12725749-057E-4406-B07F-484FC0407AB5

