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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) M01412017L

2. Data e Regjistrimit 12/02/2020
3. Emri i Subjektit Innovative Recycling Solutions
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/02/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/02/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Vore  VORE Lagjja e re, rruga dytesore Vore-
Marikaj, kilomeri i pare nr. 23, 1032 Bashkia Vore 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ritje krimbave dhe insektave te ndryshme per riciklimin e 

mbeturinave organike. Reciklim mbeturinash te cdo lloje, 
sidomos mbeturina organike. Konsultim, projektim, ndertim 
dhe shfrytezim i impianteve per riciklimin e mbetjeve 
organike ndermjet krimbave, insektave dhe kafshave te 
ndryshme per prodhimin e "humusit" dhe krimbave si 
ushqim per kafsha te ndryshme. Pastrim dhe perpunim te 
mbeturinave te thertoreve Pastrim i ambienteve publike, 
industriale, dhe private si dhe rurale, blektorale, tregjet e 
frutave/perimeve, industriet te perpunimit te ushqimeve, 
restorantave, hotelerite, etj. Prodhim industriale te ushqimit 
per kafshe te ndryshme si derri, pula, peshku, qeni, matce, 
etj. Projektim, ndertim dhe shfrytezim i impianteve per 
prodhimin e krimbave si ushqim per njerez. Konsultim, 
projektim, ndertim dhe pastrimin e mbeturinave dhe plehut te 
kafshave si derrat, lopet, pulave, etj. Gjelberim i ambienteve 
publike, dhe private. Konsultim, projektim, ndertim, prodhim 
dhe shfrytezim i impianteve te biogazit ndermjet riciklimin 
dhe perpunimi i mbetjeve urbane, industriale dhe prodhimi i 
ngrohjes dhe energjise termike, elektrike etj. Grumbulimi 
dhe reciklimi i plastikes, qelqit, leter dhe kartonit, metaleve, 
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materiale te ndertimit, gomave, baterite, mbeturina 
elektronike, etj. Konsultimi, projektimi dhe pastrami 
landfilave dhe ambjentet te ndotura. Prodhim i qymyr drurit 
edhe per prodhimin e „terra preta". Import-Eksport i te gjitha 
llojrave te mallrave, te lendeve te para, te maikinerive, etj. 
Ndermjetsime ne fushat te ndryshme, si punsimeve brenda 
dhe jashte shtetit, naft dhe nenprodukte te naftes, tregtise se 
mallrave ushqimore dhe te tjera, fason, etj. Konsultime dhe 
ndermjetsime ne fushat te ndryshme si tregti, bujqesi, 
blektori, etj. Import, eksport, tregtim, rritje dhe perpunim e 
pulave dhe produkteve te pularise. Import, eksport, tregtim, 
rritje dhe perpunim e peshkut dhe produkteve te detit. 
Import, eksport, tregtim, rritje dhe perpunim e derrave dhe 
nenprodukteve te derrit. Import, eksport, tregtim, rritje dhe 
perpunim e bretkocave, kermijeve, breshkave, goackave te 
detit, karkalec deti, midhjeve dhe nenprodukteve te tyre. 
Import, eksport, rritje, tregtim e prodhimi i luleve dhe 
bimeve decorative. Import, eksport, tregtim, mbjelljen, 
rritjen dhe perpunimin, e te gjitha produkteve bujqesore dhe 
blektorale, te fresketa ose perpunuara. Import, eksport, 
tregtim, mbjelljen, rritjen dhe perpunimin e kerpudhave. 
Investime, blerje, ndertim ose marrje e dhenie me qera te 
serave, toka bujqesore, frutore, kullota, stalla per blektorine, 
etj. Import, eksport, tregtim i inputeve te ndryshme bujqesore 
si plehra kimike dhe organike, farna, fidane e medikamente 
te ndryshme per mbrojtjen e bimeve dhe kafsheve. Import, 
eksport, prodhim dhe tregtim te fidaneve. Konsultim, hartim 
plane menazhimi per pyjet dhe kullotat, mbrojtjen e tokave 
nga erozioni, pyllezime. Agroperpunim, depozitim, 
amballazhim, magazinim dhe tregtim te nenprodukteve 
bujqesore dhe blektorale. Makineri dhe teknologji ne fushen 
e mekanikes bujqesore dhe agroperpunimit. Import, eksport, 
tregtim, mbjellja, kultivimi dhe perpunimi i bimeve 
aromatike, medicinale si dhe erezave te ndryshme te fresketa 
dhe te thata, si dhe farave dhe teknologjise per kulltivimin, 
trajtimin dhe amballazhimin e tyre. Nxitjen dhe organizimin 
e te gjitha aktiviteteve qe kane te bejne me prodhimin dhe, 
tregtimin e prodhimeve bujqesore dhe blektorale. 
Permiresimi dhe organizimi i kultivimit te ullirit, vreshtave, 
pemeve frutore, etj. Konsultim, projektim, ndertim dhe 
trajtim te sistemeve te kanalizimeve dhe te ujrave te zeza dhe 
ujesjellsave, depove te ujit, etj. Konsultim, projektim, 
ndertim dhe implementim te impjanteve constructed 
wetland". Projektime dhe Investime ne sisteme te ndryshme 
ujitje si dhe ne impiante te shfrytezimit te mbetjeve 
bujqesore dhe shtazore per prodhimin e energjise se 
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rinovueshme. Perdorimi e energjises se rinovueshme per 
qellime teknologjike ne procese te ndryshme te prodhimit, 
magazinimit dhe tregtimit. Import, eksport, prodhim dhe 
tregtim mjalti dhe nenprodukteve nga kultivimi i bleteve, si 
dhe paisje dhe inpute te tjera. Investime ne agroturizem dhe 
ne sherbime hotelerie dhe cateringu. Import, eksport, 
prodhim i drithrave per prodhim buke dhe pasticerie si dhe 
teknologjite ne sherbim te tyre. Import-Eksport, 
tregtim,grumbullim, trajtimi dhe perpunimi i nenprodukteve 
shtazore si lesh, lekure, etj. Import, eksport, tregtim gure 
naturale, si granit, mermer, etj. Import, eksport, tregtim, 
perpunim dhe prodhim e te gjithe llojrave te tekstilit.
Feizi Baradaran Rafat10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/02/2020                Deri: 11/02/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët FeiziBaradaran Rafat
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: Innovative Recycling Solutions
E-Mail: rafat.recycling.solutions@gmail.com  
Telefon: 0684058171  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-467579-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE75F03B-F57F-4F98-96DC-3F3396116BC2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AE52128-8C09-4508-BC59-BC4CDAAE4E7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9A222EF-0404-4953-95CF-F48285F71DA0
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Datë: 20/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


