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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) M21628036N

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit UNICERT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Adem Seit Kruja, Pallati 6/1, 
Shkalla 1, Ap.5. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimi i sherbimeve per Certifikimin e sistemeve te 

menaxhimit: te cilesise, mjedisit, sigurise dhe shendetit ne 
pune, etj. Kualifikimi e certifikimi i personit per 
kompetencen profesionale. Certifikimi i produktit. 
Inspektime dhe vleresime konformiteti ne fushen e 
detyrueshme sipas legjislacionit Shqiptar dhe ne fushen 
vullnetare. Vleresimi dhe certifikimi i projekteve i 
produkteve, sherbimeve, proceseve e sistemeve ne lidhje me 
kerkesa specifike, te detyrueshme apo vullnetare ne 
perputhje me standardet teknike dhe legjislacionin kombetar 
e ate te Bashkimit Evropian si dhe standardet e tjera 
perkatese kombetare dhe nderkombetare. Ofrimi i trajnimeve 
dhe kualifikimeve per standartet ISO dhe per sigurine dhe 
shendetin e punonjesve ne pune sipas legjislacionit ne fuqi 
per llogari te vete apo llogari te te treteve. Auditime ligjore, 
financiare, mjedisore, sisteme menaxhimi, etj. Pergatitje e 
raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), 
pergatitje raportesh vetmonitorimi sipas kushteve te lejeve 
mjedisore. Konsulence Ekonomike, Juridike, Mjedisore, 
Marketing dhe Logjistike, certifikime ISO, etj. Sherbime 
kerkimore dhe zhvillimore ne fushen mjedisore, sigurise 
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ushqimore, sigurise se jetes dhe shendetit ne pune, etj 
Konsulenca per shendetin dhe sigurine ne pune, asistenca per 
perputhshmerine me legjislacionin ne fuqi per mjedisin, etj. 
Kryerje teste mikrobiologjike, kimike, mjedisore, etj, 
Zhvillimi i krahasimeve nderlaboratorike dhe testeve te 
zotesise.
Vjola Canka10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/04/2022                Deri: 15/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VjolaCanka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                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: UNICERT
E-Mail: canka.vjola@gmail.com  
Telefon: 0698568873  

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-898355-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4347A48E-1DD4-4AED-9297-3F4C7E4627AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A464B396-BD74-4F32-B258-9769F2AC547E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AF891F4-FFBD-4939-BEEE-D72500F15201

