
1

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) J77304705D

2. Data e Regjistrimit 01/02/1998
3. Emri i Subjektit RADIKA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/04/1997
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/04/1997
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Diber Peshkopi  PESHKOPI L GJOK DOCI 

28.400.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, 
rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe 
industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, 
ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, 
kabinat e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime 
për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, 
lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe 
transportuese(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), 
punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë 
me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të 
natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinnjalistikës 
ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera 
dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, 
struktura metalike dhe druri, impiante të brendëshme 
elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV,punime 2 
topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti,diga 
dhe tunele hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, 
sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve 
të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të 
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, 
tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me 
shumicë e pakicë.Tregtim materiale ndërtimi dhe të llojeve të 
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tjera.Studime urbanistiketë të gjitha llojeve.Projektim të 
objektece civile dhe industrial, infrastrukturore, 
hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e 
jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lënde të para 
brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me material 
ndërtimi.Vlerësimin e pasurive të paluajtëshme.Rilevime 
inxhinierike.Rilevime inxhinierike kadastrale.
Bekim Torba10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/04/2021                Deri: 07/04/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori do të përfaqësojë shoqërinë në të gjitha 
procedurat e prokurimeve publike me Entet Shtetërore, si 
dhe nënshkrimin e kontratave.
Kadri Muça12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 07/04/2021                Deri: 07/04/2026
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Ornela Haxhiu14. Eksperti/ët për vlerësimin e kontributit në 
natyrë (nëse ka)
14.1 Afati i emërimit                Nga: 16/04/2021                Deri: 

15. Ortakët BekimTorba
15.1 Vlera e kapitalit                Para: 28.400.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 100,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Diber Peshkopi  PESHKOPI Kamionçië Benz me targë AA 
099 FP Diber Peshkopi  PESHKOPI Kamion Man me targë 
AA 097 FP Diber Peshkopi  PESHKOPI Kamion Benz me 
targë AA 098 FP Diber Peshkopi  PESHKOPI RTM 
Rimorkiator me targë ACR 163 

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: RADIKA
Web site: radika_impex@yahoo.com
E-Mail: www.radika_impex@yahoo.com  
Telefon: 0218 2 2167 0675000224 
Të Tjera: Me cn-420677-07-10 eshte vendosur Depozitim i 
vendimit te ortakut te vetem nr 02.dt 03-07-2010 per 
caktimin e Znj.Mimoza MEMOCI me liçense nr.81 dt.10-01-
2001 si ekspert kontabel per zmadhimin e kapitalit.
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18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-005078-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 05/12
/1997

Numri i Vendimit:18235, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 05-12-1997 Emri I subjektit: "RADIKA" Forma ligjore: sh.p.k Data e 
themelimit: 04-12-1997 Kohezgjatja: mbi 10 vjet Selia: Lagja "Gjok Doçi", Peshkopi 
Kapitali: 49547 USD Objekti: Tregtimi me shumice dhe pakice si dhe import-eksport te 
mallrave te ndryshem 
industriale,ushqimore,elektroshtepiake,hidrosanitare,konfeksione,orendi 
shtepiake,bujqesore,blegtorale,materiale ndertimi,prodhim dhe tregim i tyre, projektim dhe 
zbatim te punimeve ndertimore te objekteve industriale,ekonomike dhe 
civile,rikonstruksion godinash dhe veshje fasadash,sistemime dheu,terrenesh,punime dhe 
instalime hidraulike. Perfaqesuesi ligjor: Kadri Muça Ortaket: Kadri Muça

Lista e Dokumenteve:
R23-Nr.59- EK -27-November-20070032.pdf

2. 05/09
/2005

Numri i Vendimit:18235/1, Gjykata:Tirane
Eshte vendosur zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe caktimin e z. Bujar Rami  
per vleresimin e kapitalit themeltar te shoqerise.

Lista e Dokumenteve:
R23-Nr.59- EK -27-November-20070032.pdf

3. 09/09
/2005

Numri i Vendimit:18235/2, Gjykata:Tirane
Miratimi i raportit te ekspertit kontabel z. Bujar Rami dhe zmadhimi i kapitalit themeltar te 
shoqerise nga 49547 leke ne 9.350.000 leke.

Lista e Dokumenteve:
R23-Nr.59- EK -27-November-20070032.pdf

08/10/2008 Numri i ceshtjes: CN-179839-10-08
Data e Themelimit ishte            "04/12/1997"          u be            "12/04/1997"         
Telefon ishte            ("")          u be            ("0682056821")         
Data e Themelimit ishte            "04/12/1997"          u be            "12/04/1997"         
Objekti ishte            ("Tregtimi me shumice dhe pakice si dhe import-eksport te mallrave te 
ndryshem industriale,ushqimore,elektroshtepiake,hidrosanitare,konfeksione,orendi 
shtepiake,bujqesore,blegtorale,materiale ndertimi,prodhim dhe tregim i tyre, projektim 
dhe zbatim te punimeve ndertimore te objekteve industriale,ekonomike dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D002072-5E2A-46EE-8F18-D722E3BE9B03
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D002072-5E2A-46EE-8F18-D722E3BE9B03
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D002072-5E2A-46EE-8F18-D722E3BE9B03
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civile,rikonstruksion godinash dhe veshje fasadash,sistemime dheu,terrenesh,punime dhe 
instalime hidraulike.")          u be            ("Tregetim me shumice dhe pakice. import 
eksport te mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, mobilje 
dhe orendi shtepiake, prodhim dhe tregetim te materialeve te ndertimit , projektimin 
dhe zbatimin e punimeve ndertimore, ndertime rruge dhe vepra arti, rikonstruksion 
godinash, punime dhe instalime hidraulike")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja Gjok Doçi,Ndertim godine banimi tek Ish Ndermarrja Ushqimore;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , Nga 
Data ishte                      ("04/12/1997")            u be              ("12/04/1997")           

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

07/07/2009 Numri i ceshtjes: CN-269274-07-09

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga "Shenasi Dishnica",Pallati Nr 2 , Shkalla  2/3 , Kati i Pare -Tiranë.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2009 Numri i ceshtjes: CN-273761-07-09
Vlera e Kapitalit ishte            "9.350.000,00"          u be            "18.500.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "9.350,00"          u be            "18.500,00"         
Koment ishte            ("")          u be            ("U depozitua vendimi i ortakut te vetem 
date 23.06.2009 per caktimin e Zj. Mimoza Memoçi anetar e IEKA me liçense Nr. 81 
per zmadhimin e kapitalit.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kadri Muça")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("9.350.000,00")            u be              ("18.500.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kadri Muça")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("9.350,00")            u be              ("18.500,00")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5694E7C-A870-4045-8BE7-5F5F8E5AEAA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=884DEF12-C3AA-442B-AB28-F423464BAB53
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD22C526-BB15-46F5-8F6D-4E7F36E31230
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3420AC4C-0BFA-4C51-BDA0-26EF2D223BB4
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Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2010 Numri i ceshtjes: CN-420677-07-10
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ritje kapitali
Vlera e Kapitalit ishte            "18.500.000,00"          u be            "23.200.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "18.500,00"          u be            "100,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "232.000,00"         
Koment ishte            ("U depozitua vendimi i ortakut te vetem date 23.06.2009 per 
caktimin e Zj. Mimoza Memoçi anetar e IEKA me liçense Nr. 81 per zmadhimin e 
kapitalit.")          u be            ("Me cn-420677-07-10 eshte vendosur Depozitim i 
vendimit te ortakut te vetem nr 02.dt 03-07-2010 per caktimin e Znj.Mimoza 
MEMOCI me liçense nr.81 dt.10-01-2001 si ekspert kontabel per zmadhimin e 
kapitalit.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kadri Muça")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("18.500.000,00")            u be              ("23.200.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kadri Muça")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("18.500,00")            u be              ("100,00")           

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/10/2010 Numri i ceshtjes: CN-452812-10-10

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
"Shenasi Dishnica",Pallati Nr 2 , Shkalla  2/3 , Kati i Pare -Tiranë.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

05/10/2011 Numri i ceshtjes: CN-599668-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 28.09. 2011 per miratimin e 
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date 
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Telefon ishte            ("0682056821")          u be            ("0218 2 2167")         
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("068 4004700")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("www.radika_impex@yahoo.com")         
Website ishte            ("")          u be            ("radika_impex@yahoo.com")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98E23B0B-5BCB-4B8E-8633-32DF97118254
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04BFBEE4-6A1B-4F70-AF5F-5E988E55F222
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55C1AD55-18C1-4918-9E86-07071D543F4E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D839D90A-5E1F-45A5-9BC5-0F8B02381AEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E24BF091-FE4B-4850-85C0-E3BE5449A044
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B71D232-1C53-47FD-B871-2E37F3661B5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=543D9D43-ADF3-42FB-A5A2-F95428C46D20
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Objekti ishte            ("Tregetim me shumice dhe pakice. import eksport te mallrave te 
ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, mobilje dhe orendi shtepiake, prodhim 
dhe tregetim te materialeve te ndertimit , projektimin dhe zbatimin e punimeve ndertimore, 
ndertime rruge dhe vepra arti, rikonstruksion godinash, punime dhe instalime hidraulike")          
u be            ("Punime gërmimi në tokë,ndërtime civile dhe industriale,rikonstruksion 
dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale,veshje 
fasadash,rrugë,autostrada,mbikalime,ujësjellsa,vepra kullimi e vaditje,ndërtime për 
n/stacione,kabinat e transformatorëve,linjat e TN të mesëm,punime për prishjen e 
ndërtimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirëmbajtja e tyre,impiante 
ngritëse dhe transportuese(ashensorë,shkallë lëvizëse,transportues),punime rifiniture 
të muraturës dhe të lidhura me to,rifiniturë me materiale druri,plastik,metalik e 
xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese,impiante të sinnjalistikës ndriçuese 
të trafikut,sinjalistika rrugore jondriçuese,barriera dhe mbrojtje rrugore,ndërtime 
parafabrikat beton/arme,struktura metalike dhe druri,impiante të brendëshme 
elektrike,telefoni,radiotelefoni,TV,punime topogjeodezike,punime nëntokësore,ura e 
vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime 
hidraulike dhe bonifikime,ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të 
tij,ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Import-
eksport,tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e 
pakicë.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit,transport 
materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , Nga 
Data ishte                      ("12/04/1997")            u be              ("30/06/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("30/06/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit

30/05/2014 Numri i ceshtjes: CN-486569-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 10.05.2014 ku 
është vendosur: Emërimi i ekspertit kontabël Z.Bujar Rami për zmadhimin e kapitalit. 
Depozitimi i Raportit të ekspertit datë 15.05.2014. Depozitimi i vendimit të ortakut të 
vetëm, datë 22.05.2014 ku është vendosur: Miratimi i raportit të ekspertit.
Vlera e Kapitalit ishte            "23.200.000,00"          u be            "28.400.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "232.000,00"          u be            "284.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kadri Muça")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("23.200.000,00")            u be              ("28.400.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4E9F6A6-405C-4E3B-812D-85C0AA268E5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87544CF5-C771-4EBE-B4F6-EFB4A2A8AC75
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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
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

23/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-568836-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

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

13/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-797805-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012

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

09/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-084816-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozim Bilanci Vjetor 2011.

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

04/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-187056-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2014. 

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98CD664E-FB41-4FD5-A29A-07E8D0FB0760
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98CD664E-FB41-4FD5-A29A-07E8D0FB0760
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC4B6DF9-E8AB-4ECA-88C1-386BE0C57A86
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3894C542-442B-4DCE-92C5-CB05B0CD95CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=66BE0FAD-BB6D-4563-A954-4DD7180D80E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54ADCF6B-F474-4B15-BCAC-646FB24450BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2CEF61A-9FFA-4EF2-BE61-A0F877EFCD87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7BFF6FD-09E2-4B76-B81D-50868407C5B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1BACF6E3-3AA3-4B65-BD25-A03652A62623
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE0C42AE-AA83-431B-99CE-4F4B6A416DE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B36D8F2-434F-47C8-B86D-5F9BCFDD01C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CAEA2BE-E1D3-4E98-80CD-965BBD04626F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CAEA2BE-E1D3-4E98-80CD-965BBD04626F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A6D7AFA-0F8A-4BDD-A1BF-18EB24C45453
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08277C45-6DAD-4F6F-B828-7309DFA869AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08277C45-6DAD-4F6F-B828-7309DFA869AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=777C15E3-331F-4434-9F87-A69DF78AB551
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=742D683F-2E56-4870-8971-BCC466A71711
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08/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-635296-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 07.04.2016 ku 
eshte vendosur: Miratimi i dhurimit te 100% te kuotave te kapitalit nga Z.Kadri Muça ne 
favor te Z.Bekim Torba. Emerimin ne detyren e administratorit te shoqerise Z.Bekim 
Torba per nje afat 5-vjeçar. Depozitimi i kontrates se dhurimit Nr.3308 Rep., Nr. 970 Kol., 
date 06.04.2016. Saktesim i kodit ekonomik.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Bekim Torba")                      Numri i aksioneve "100,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "28.400.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Kadri Muça")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Bekim Torba")                      Nga data 
"06/04/2016             Ne daten "06/04/2021

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-790153-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.07.2016, ku eshte vendosur: 
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , Nga 
Data ishte                      ("30/06/2011")            u be              ("04/07/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("30/06/2016")            u be              ("06/04/2021")           

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

06/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-794913-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2010

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25D5C127-A511-43E9-8782-4817B0781840
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59CCD619-0926-45A7-9EDC-62566F477B96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BAB16CE7-B9CE-4482-917B-6B26A110FAE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DB4CD41-C856-4F35-979E-372AD0D18103
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=316E3AA5-E1ED-4AEB-9D2D-5349506E1C0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=900D55ED-8BC9-40B8-9112-0FA17599F527
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22FE9379-C138-479A-B134-6252EF6962AB
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-857362-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.

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

05/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-914436-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim Bilanci Viti 2009.

06/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-970180-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2008

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

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-410108-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.

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

06/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-808719-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.06.2018, ku eshte vendosur, 
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Punime gërmimi në tokë,ndërtime civile dhe 
industriale,rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale,veshje 
fasadash,rrugë,autostrada,mbikalime,ujësjellsa,vepra kullimi e vaditje,ndërtime për 
n/stacione,kabinat e transformatorëve,linjat e TN të mesëm,punime për prishjen e 
ndërtimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirëmbajtja e tyre,impiante ngritëse 
dhe transportuese(ashensorë,shkallë lëvizëse,transportues),punime rifiniture të muraturës 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=639F7B01-6129-4A07-9E84-73614051749B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=743A587A-1C06-4844-8968-424954A32892
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7EDD5043-6C99-4CCE-A4E5-47D527E138E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E5379DA-9257-4B29-B1A4-E561AC303679
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0D37975-F2A5-4F29-907C-6DE865BD3BAD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7843E241-5C19-4AFB-B422-7B44FEDB3906
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F4E56A79-72A3-4354-9C90-7FB4739CCB62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD23C2A8-9FA8-4ABC-B273-A5CD0F3EC620
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61AE99FB-40B3-443B-909D-F3CE77EBAF62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6FD42BDE-E26E-4BA0-8051-FC158F752103


10

dhe të lidhura me to,rifiniturë me materiale druri,plastik,metalik e xhami dhe rifiniturë të 
natyrës teknike ndërtuese,impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut,sinjalistika 
rrugore jondriçuese,barriera dhe mbrojtje rrugore,ndërtime parafabrikat 
beton/arme,struktura metalike dhe druri,impiante të brendëshme 
elektrike,telefoni,radiotelefoni,TV,punime topogjeodezike,punime nëntokësore,ura e vepra 
arti,diga dhe tunele hidroteknike,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe 
bonifikime,ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij,ndërtimi i impianteve 
të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Import-eksport,tregtimin e artikujve të 
ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Transport mallrash të të gjitha llojeve 
brenda e jashtë vendit,transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë 
vendit.")          u be            ("Punime gërmimi në tokë,ndërtime civile dhe 
industriale,rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale,veshje 
fasadash,rrugë,autostrada,mbikalime,ujësjellsa,vepra kullimi e vaditje,ndërtime për 
n/stacione,kabinat e transformatorëve,linjat e TN të mesëm,punime për prishjen e 
ndërtimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirëmbajtja e tyre,impiante 
ngritëse dhe transportuese(ashensorë,shkallë lëvizëse,transportues),punime rifiniture 
të muraturës dhe të lidhura me to,rifiniturë me materiale druri,plastik,metalik e 
xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese,impiante të sinnjalistikës ndriçuese 
të trafikut,sinjalistika rrugore jondriçuese,barriera dhe mbrojtje rrugore,ndërtime 
parafabrikat beton/arme,struktura metalike dhe druri,impiante të brendëshme 
elektrike,telefoni,radiotelefoni,TV,punime topogjeodezike,punime nëntokësore,ura e 
vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime 
hidraulike dhe bonifikime,ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të 
tij,ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Import-
eksport,tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e 
pakicë.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit,transport 
materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me 
material ndërtimi.")         

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

26/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-884396-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D3D819F-F780-442A-BEB6-C060A244BA18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BF03F78-C387-47B2-B10C-DD5C8DF2D013
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88F78FA9-894C-477A-9824-7C9EF60C452A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C2A8324-06C6-4246-BF7D-963BAA1B6F55
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CCA70F94-65C8-42F5-B11D-97267913F386
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=723402AC-5DBA-462E-8ED3-D069DA3D5668
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D25DBC3-8E7A-43C9-A218-E2AA7DD6472D
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28/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-116207-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 27.02.2019 ku 
është kërkuar: Mbyllja e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Lagjja Gjok Doçi,Ndertim godine banimi tek Ish Ndermarrja Ushqimore;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

12/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-224150-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të administratorit, date 07.06.2019 ku 
eshte vendosur: Hapja e 4 (kater) adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Man me targë AA 098 FP;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Man me targë AA 099 FP;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Man me targë AA 097 FP;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
RTM Rimorkiator me targë ACR 163;         "

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

14/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-227539-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 13.06.2019 për saktesim te dy 
adresave dytësore( hapje dhe mbyllje të dy adresave dytësore). 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Benz me targë AA 098 FP;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamionçië Benz me targë AA 099 FP;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Man me targë AA 098 FP;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Kamion Man me targë AA 099 FP;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2B17162-BF3D-4B7B-95FB-515E21BE1C00
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17090DBA-9DD7-47A8-B052-87AAE61768E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BD07764-7989-4B33-98F7-9E77DD424A79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1B74608-E170-4741-ABFD-A42506E478EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D46B20D-5857-4451-91B2-B468307562D0
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-288772-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
vendimi i ortakeve radika qkb.pdf
shenimet bilanc 18.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

30/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-391099-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 
28.10.2019, ku është kërkuar: Hapja e 2 (dy) adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Peshkopi, Lagjja “Dobrovë”,  Rruga “Ismail Strazimiri”, pallat në ndërtim, 
Z.K.Nr.2932;         "
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Maqellare;         BLLATE E 
SIPERME;         Nj.Administrative Maqellarë, fshati Bllatë e Sipërme, Objekti 
Dogana Bllatë Nr.01;         "

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

10/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-541241-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.07.2020, ku eshte vendosur: 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise. 
Objekti ishte            ("Punime gërmimi në tokë,ndërtime civile dhe 
industriale,rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale,veshje 
fasadash,rrugë,autostrada,mbikalime,ujësjellsa,vepra kullimi e vaditje,ndërtime për 
n/stacione,kabinat e transformatorëve,linjat e TN të mesëm,punime për prishjen e 
ndërtimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirëmbajtja e tyre,impiante ngritëse 
dhe transportuese(ashensorë,shkallë lëvizëse,transportues),punime rifiniture të muraturës 
dhe të lidhura me to,rifiniturë me materiale druri,plastik,metalik e xhami dhe rifiniturë të 
natyrës teknike ndërtuese,impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut,sinjalistika 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=594EB9D3-C461-48C5-96BB-099BBC002075
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8318F510-09F2-4546-94FD-2B35D183D398
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44891DA5-CD56-4B05-9827-FCFEC33B0543
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FB0D2C1-6A3A-41E0-9236-9FEBC9A97DF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A96CE7B1-3805-4BFE-B68B-E0C1426BA3DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35E3D198-91EF-4761-B3C9-51BA599A1EB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C654A1E9-2208-4884-90D1-B9B692F5122C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0399354-D425-418E-AF92-2D80B62A7087
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=103EE636-88DD-48FB-8DE4-A1D67EEE14A0
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rrugore jondriçuese,barriera dhe mbrojtje rrugore,ndërtime parafabrikat 
beton/arme,struktura metalike dhe druri,impiante të brendëshme 
elektrike,telefoni,radiotelefoni,TV,punime topogjeodezike,punime nëntokësore,ura e vepra 
arti,diga dhe tunele hidroteknike,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe 
bonifikime,ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij,ndërtimi i impianteve 
të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Import-eksport,tregtimin e artikujve të 
ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Transport mallrash të të gjitha llojeve 
brenda e jashtë vendit,transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë 
vendit.Ngarkim kamionësh me material ndërtimi.")          u be            ("Punime gërmimi 
në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash 
civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra 
kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, linjat e TN të 
mesëm, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, 
lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë, shkallë 
lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë 
me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike 
ndërtuese, impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore 
jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, 
struktura metalike dhe druri, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, 
radiotelefoni, TV,punime 2 topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra 
arti,diga dhe tunele hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike 
dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i 
impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, 
tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Tregtim 
materiale ndërtimi dhe të llojeve të tjera.Studime urbanistiketë të gjitha 
llojeve.Projektim të objektece civile dhe industrial, infrastrukturore, 
hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport 
materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me 
material ndërtimi.")         

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

20/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-548857-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2019.

Lista e Dokumenteve:
radika pasqyra pozicionit financiar 19.xlsx
shenimet bilanc 19.pdf
VENDIM RADIKA PER QKB 2019.pdf
radika pash sipas natyres 19.xlsx

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5CDAF25-C7E0-451B-A3ED-069B4F521B31
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=287B1E70-67FB-4268-AD69-F671D02E50C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8E0BFC3-705D-4A4B-A5E9-8298473E470B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6680868-7EC7-417E-A283-857DB86CEC3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B92E64C9-4D6F-48BA-93B7-574F3ED6AA83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E5D66E9-E799-42A1-AA2A-CEA4C364B512
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05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-572045-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës së administratorit, datë 04.08.2020 për 
hapje e 1(një) adrese dytësore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesi sherbimi, Lundër, Tiranë.;         "

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

03/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-583240-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 02.09.2020 ku 
eshte vendosur: Mbyllja e dy adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Maqellare;         BLLATE E 
SIPERME;         Nj.Administrative Maqellarë, fshati Bllatë e Sipërme, Objekti Dogana 
Bllatë Nr.01;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesi 
sherbimi, Lundër, Tiranë.;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

23/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-622510-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.9731  Prot. datë 02.11.2020, lëshuar 
nga Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR” shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e 
masës së sekuestros në aktivet/kuotat e subjektit  “RADIKA “ sh.p.k, me Nuis (Nipt) 
J77304705D, duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe te drejtat qe rrjedhin 
nga keto kuota. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-635294-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.11090 Prot., Nr. 1465 Dosje., datë 
16.12.2020, protokolluar nga QKB me Nr. 11548 Prot., datë 21.12.2020, lëshuar nga 
Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR”, sh.p.k. , ku është urdhëruar:  Heqja e masës së 
sekuestros konservative mbi subjektin “RADIKA” sh.p.k., pajisur me NUIS (Nipt)– 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=068A420C-2BD2-4403-BC99-77A2CE95DB5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AAD28CE-6A2A-4CB5-9053-D870031E6D76
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28412C55-171F-4BE7-A7D1-5FA4A5AAB0B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97E71C13-45D3-4223-B470-C35133845D16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA0F8599-ADE9-49D2-97D4-DB2647359A12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB9FA31F-0A90-42C5-A2C4-3F088095AA48
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J77304705D.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-683595-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 07.04.2021 për riemërimin e 
administratorëve Bekim Torba, Kadri Muça.
Telefon 1 ishte            ("068 4004700")          u be            ("0675000224")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Bekim Torba")                    , 
Nga Data ishte                      ("06/04/2016")            u be              ("07/04/2021")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Bekim Torba")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/04/2021")            u be              ("07/04/2026")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , Nga 
Data ishte                      ("04/07/2016")            u be              ("07/04/2021")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Kadri Muça")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/04/2021")            u be              ("07/04/2026")           

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

19/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-688078-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 15.04.2021, ku është vendosur 
ndryshimi i objektit të veprimtarisë dhe emërimi i Ornela Haxhiu si ekspert vlerësues. 
Objekti ishte            ("Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, 
rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, 
autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat 
e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante 
hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe 
transportuese(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muraturës 
dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të 
natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika 
rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, 
struktura metalike dhe druri, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, 
TV,punime 2 topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti,diga dhe tunele 
hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i 
impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe 
trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha 
llojeve me shumicë e pakicë.Tregtim materiale ndërtimi dhe të llojeve të tjera.Studime 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59B1C50A-F15E-41B6-894C-59BDC0476539
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBCA0E3F-5A74-45D7-AA0B-0A0DC8515BF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBCA0E3F-5A74-45D7-AA0B-0A0DC8515BF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=12806198-1702-4CBE-B585-6A2120A69517
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=859CE41B-48C3-48DC-9459-B3F63F6C8E5D
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urbanistiketë të gjitha llojeve.Projektim të objektece civile dhe industrial, infrastrukturore, 
hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport 
materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me 
material ndërtimi.")          u be            ("Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe 
industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje 
fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime 
për n/stacione, kabinat e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime për 
prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e 
tyre, impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), 
punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, 
plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të 
sinnjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe 
mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri, 
impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV,punime 2 
topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike, 
punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i 
impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të 
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, tregtimin e artikujve 
të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Tregtim materiale ndërtimi dhe 
të llojeve të tjera.Studime urbanistiketë të gjitha llojeve.Projektim të objektece civile 
dhe industrial, infrastrukturore, hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve 
brenda e jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë 
vendit.Ngarkim kamionësh me material ndërtimi.Vlerësimin e pasurive të 
paluajtëshme.Rilevime inxhinierike.Rilevime inxhinierike kadastrale.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te ekspertet e vleresimit:
eshte shtuar anetari:            ("Ornela Haxhiu")                      Nga data "16/04/2021

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

22/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-690725-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 21.04.2021 për mbyllje adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         Peshkopi;         ;         PESHKOPI;         
Peshkopi, Lagjja “Dobrovë”,  Rruga “Ismail Strazimiri”, pallat në ndërtim, Z.K.Nr.2932;         
"

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C0610AF-B783-4474-BC46-AE9FFC4AD062
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A15D8E5-E45F-4B8E-ADD6-F3DF7DF5750C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=039A14B7-7E3A-4860-AE89-9C9ADE06ECE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D581DCEE-EEE2-4ECF-AFFA-A30236542F54
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26/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-753936-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
final radik Pasqyra e performancës (pash) sipas natyres.xlsx
final radika pozicioni financiar 20.xlsx
shenimet radika.pdf
vendim asambleje radika 20.pdf

Datë: 11/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D2E9DF1-BF28-4A92-8C54-BBC15C281A86
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84C682EE-AFB4-426C-B776-D3F8462DB69D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEBF1E97-7C1F-4C53-BA59-02B6789F6695
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD861095-A19F-4687-8A99-CA11B721B741

