EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K42101801N
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
01/09/2004
3. Emri i Subjektit

OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

09/07/2004

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/07/2004

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Kashar YRSHEK Yrshek, autostrada Tirane-Durres,
km 9

8. Kapitali

22.146.576.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

22146576000.0000

10. Numri i aksioneve:

22.146.576,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te
energjise elektrike nga pikpamja fizike. Operimi i sistemit te
transmetimit nga pikpamja e dispencerimit. Operimi i tregut te
energjise elektrike. Zhvillimi dhe funksionimi i sherbimeve te
komunikimeve elektronike me shumice te parashikuara ne
legjislacionin ne fuqi per sherbimet e komunikimeve elektronike ne
territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me
percaktimet e autorizimeve qe jepen nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare ku perfshihen sherbim per
ofrimin e transmetimit te te dhenave te disponueshme per publikun.
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me një nivel

13. Sistemi i administrimit
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

me dy nivele

Skerdi Drenova
Nga : 28/03/2022

Deri : 28/03/2025

Etjen Xhafaj
Anetar
Nga : 15/05/2020

Deri : 15/05/2023

Jo
Jo

Suzana Hoxha
Anetar
Nga : 06/01/2022

Deri : 06/01/2025

Jo
Jo

Klodian Mene
Anetar
Nga : 04/04/2022

Deri : 04/04/2025

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit Nikolla Lera
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
Anetar
25.1 Kryetar/anëtar
Nga : 01/03/2022
25.2 Afati i emërimit

Deri : 01/03/2025
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26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes
27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit
29. Anëtar i Pavarur
29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2 Kushtet e pjesëmarrjes
30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
31.1 Kryetar/anëtar
31.2 Afati i emërimit
32. Anëtar i Pavarur
32.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
32.2 Kushtet e pjesëmarrjes
33. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
34. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
34.1 Kryetar/anëtar
34.2 Afati i emërimit
35. Anëtar i Pavarur
35.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
35.2 Kushtet e pjesëmarrjes
36. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
37. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
37.1 Afati i emërimit
38. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
38.1 Afati i emërimit
39. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
39.1 Afati i emërimit
40. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
40.1 Afati i emërimit

Jo
Jo

Viola Haxhiademi
Anetar
Nga : 24/04/2019

Deri : 24/04/2022

Jo
Jo

Gjergji Simaku
Anetar
Nga : 17/12/2019

Deri : 17/12/2022

Jo
Jo

Vasilika Vjero
Anetar
Nga : 20/05/2020

Deri : 20/05/2023

Jo
Jo

Anita Pulaj
Nga : 27/12/2018
Kristaq Ndini
Nga : 27/12/2018
Hysen Çela
Nga : 27/12/2018
Bledar Strelca
Nga : 27/11/2018

Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
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41. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
41.1 Afati i emërimit
42. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
42.1 Afati i emërimit
43. Aksionarët

Irena Hoxha
Nga : 27/12/2018
Deri :
Diana Ylli
Nga : 27/12/2018
Deri :
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

43.1 Numri i Aksioneve

43.2 Përqindja e pjesëmarrjes
44. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 22146576.0000
:

100,00
Tirane Tirane TIRANE Njesia e Mirembjtjes se Trasmetimit,
Zogu i Zi, Prane Nenstacionit 35 KV, Tirane
Korce Pojan ZEMBLAK Njesia Operative Korçe,
Nenstacioni Zemblak, Korçe
Fier Fier FIER Njesia Operative Fier, Nenstacioni 220 KV,
Prane TEC Fier
Elbasan Bradashesh BRADASHESH Njesia Operative
Elbasan, Nenstacioni 220 KV, Bradashesh
Shkoder Vau Dejes Vau Dejes Njesia Operative Shkoder,
Nenstacioni 220 KV, Vau i Dejes
Diber Komsi KOMSI Njesia Operative Burrel, Nenstacioni
220 KV, Komsi, Burrel
Tirane Tirane TIRANE Njesia Operative Tirane, Rruga Siri
Kodra, Nenstacioni 220 KV, Tirane

45. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT
OST
E-Mail: info@ost.al
Telefon: 2225581
Të Tjera: Depozitim i statutit te ri te shoqerise.Depozitim i
vendimit te Ministrit te Ministrise se Ekonomise,Tregtise dhe
Energjitikes ,nr.1 ,date 29.01.2009 per miratimin e
ndryshimeve te statutit te shoqerise.Depozitim i Urdherit
Nr.525, date 10-06-2009, ku caktohet si eksperte kontabel e
regjistruar Znj.Anita Pulaj per zvogelimin e kapitalit. Kryetar
i Keshillit Mbikqyres eshte Z.Pajtim Bello

46. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-086415-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e
regjistrimit
1. 14/07
/2004

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:31935, Gjykata:Tirane
TE DHENAT E REGJISTRIMIT FILLESTAR "OPERATORI I SISTEMIT TE
TRANSMETIMIT" sha "OST" sha; Numri i vendimit : 31935; Data e vendimit :
14.07.2004; Data e themelimit : 09.07.2004; Aksioner : KESH (Kooporata
Elektroenergjetike Shqiptare); Objekti: Drejtimi dhe menaxhimi i integruar per
funksionimin e qendrueshem te sistemit te transmetimit duke koordinuar te transmetimit
duke koordinuar nevojat per energji elektrike te vendit, menaxhon tregun e brendshem te
energjise elektrike si dhe merr pjese ne tregun rajonal dhe me gjere te energjise elektrike,
furnizimi me energji elektrike te klienteve, import eksport te energjise elektrike; Selia :
Blloku "Vasil Shanto"; Tirane; Kohezgjatja pa afat; Kapitali themeltar : 2 000 000 leke,
dhe eshte ndare 2000 aksione me vlere nominale 1000 leke secili. Aksionet jane te formes
nominative dhe lirisht te transferueshme; Anetare te Keshillit Mbikqyres : Andis Harasani,
Alfred Rushaj,Petraq Lika; Bujar Leka, Andi Sula, Ilir Kanina, Drejtori i pergjithshem :
Gazmend Daci. Eksperte kontabel te Autorizuaer : Kosta Nika dhe Jorgji Bollano
Lista e Dokumenteve:
R 36 Nr-21-EL-ERJONI-14-12-20070002.pdf

2. 25/11
/2005

Numri i Vendimit:31935/1, Gjykata:Tirane
Lirimin nga funksioni te anetareve te keshillit mbikqyres te OST sha si me poshte : Andis
Harasani, Alfred Rushaj,Petraq Lika; Bujar Leka, Andi Sula, Ilir Kanina dhe emerimin ne
vend te tyre te Mitro Çela, Fatjon Tungu, Bashkim Sykja, Evelina Koldashi, Kristo Rodi,
Engjell Çuçi,
Lista e Dokumenteve:
R 36 Nr-21-EL-ERJONI-14-12-20070002.pdf

3. 13/12
/2005

Numri i Vendimit:31935/2, Gjykata:Tirane
Lirimin nga detyra te drejtorit te pergjithshem te OST sha z.Gazmend Daci dhe emerimin
ne kete detyre te z.Ymer Balla si drejtor i pergjithshem i OST sha.
Lista e Dokumenteve:
R 36 Nr-21-EL-ERJONI-14-12-20070002.pdf

06/02/2008

Numri i ceshtjes: CN-115193-02-08
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.843.947.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.000,00"
u be
"1.843.947,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.843.947.000,00"
Ownership_Code ishte
("Shqiptare Shtetërore")
u be
("Shqiptare
(100%)")
Objekti ishte
("Drejtimi dhe menaxhimi i integruar per funksionimin e qendrueshem
te sistemit te transmetimit duke koordinuar te transmetimit duke koordinuar nevojat per
energji elektrike te vendit, menaxhon tregun e brendshem te energjise elektrike si dhe merr
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pjese ne tregun rajonal dhe me gjere te energjise elektrike, furnizimi me energji elektrike te
klienteve, import eksport te energjise elektrike")
u be
("Sistem transmetimi
energjie")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a
KESH)")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.000.000,00")
u
be
("1.843.947.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a
KESH)")
, Numri i aksioneve ishte
("2.000,00")
u be
("1.843.947,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ymer Balla")
Data ishte
("13/12/2005")
u be
("01/11/2005")

, Nga

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Alfred Rushaj")
Nga data "18/01/2007"
eshte shtuar anetari:
("Fatmir Hoxha")
Nga data "18/01/2007"
eshte shtuar anetari:
("Alion Cenolli")
Nga data "05/10/2007"
eshte shtuar anetari:
("Selami Xhepa")
Nga data "05/10/2007"
eshte shtuar anetari:
("Fatlum Nurja")
Nga data "05/10/2007"
eshte larguar anetari:
("Kristo Rodi")
eshte larguar anetari:
("Fatjon Tugu")
eshte larguar anetari:
("Evelina Koldashi")
eshte larguar anetari:
("Engjell Çuçi")
eshte larguar anetari:
("Bashkim Sykja")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mitro Çela")
, Nga Data
ishte
("25/11/2005")
u be
("31/10/2005")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kostaq Nika")
Nga data
"09/07/2004"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Kosta Nika")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Jorgji Bollano")
Nga Data ishte
("14/07/2004")
u be
("09/07/2004")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Jorgji Bollano")
CA_Number ishte
("57 date 30.07.2003")
u be
("2")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
19/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-164457-08-08
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,
,

Telefon ishte

("")

u be

("2225581")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)")
eshte shtuar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes")
Numri i aksioneve "1.843.947,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "1.843.947.000,00
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
17/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-242554-04-09
Objekti ishte
("Sistem transmetimi energjie")
u be
("Sistem
transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te energjise elektrike nga
pikpamja fizike.Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e
dispencerimit.Operimi i tregut te energjise elektrike")
Koment ishte
("")
u be
("Depozitim i statutit te ri te
shoqerise.Depozitim i vendimit te Ministrit te Ministrise se Ekonomise,Tregtise dhe
Energjitikes ,nr.1 ,date 29.01.2009 per miratimin e ndryshimeve te statutit te
shoqerise")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Gjergj Fishta, ish godina e Institutit Gjeologjik Shqiptar;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
VASIL
SHANTO;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

24/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-324874-12-09
Vlera e Kapitalit ishte
"1.843.947.000,00"
u be
"1.703.055.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.843.947,00"
u be
"1.703.055,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.843.947.000,00"
u be
"1.703.055.000,00"
Koment ishte
("Depozitim i statutit te ri te shoqerise.Depozitim i vendimit te
Ministrit te Ministrise se Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes ,nr.1 ,date 29.01.2009 per
miratimin e ndryshimeve te statutit te shoqerise")
u be
("Depozitim i statutit
te ri te shoqerise.Depozitim i vendimit te Ministrit te Ministrise se
Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes ,nr.1 ,date 29.01.2009 per miratimin e
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ndryshimeve te statutit te shoqerise.Depozitim i Urdherit Nr.525, date 10-06-2009, ku
caktohet si eksperte kontabel e regjistruar Znj.Anita Pulaj per zvogelimin e
kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.843.947.000,00")
u be
("1.703.055.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.843.947,00")
u be
("1.703.055,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
16/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-336247-01-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ymer Balla")
Data ishte
("01/11/2005")
u be
("24/11/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ymer Balla")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("24/11/2012")

, Nga
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Rasim Hamzaraj")
Nga data "23/09/2009"
Ne daten "23/09/2012"
eshte shtuar anetari:
("Gjergj Thomai")
Nga data "16/12/2009"
Ne daten "16/12/2012"
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Kosta")
Nga data "23/09/2009"
Ne daten "23/09/2012"
eshte shtuar anetari:
("Durim Kraja")
Nga data "23/09/2009"
Ne daten "23/09/2012"
eshte shtuar anetari:
("Agim Bregasi")
Nga data "23/09/2009"
Ne daten "23/09/2012"
eshte larguar anetari:
("Fatlum Nurja")
eshte larguar anetari:
("Alfred Rushaj")
eshte larguar anetari:
("Selami Xhepa")
eshte larguar anetari:
("Fatmir Hoxha")
eshte larguar anetari:
("Alion Cenolli")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mitro Çela")
, Nga Data
ishte
("31/10/2005")
u be
("23/09/2009")
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
ishte
("")
u be

("Mitro Çela")
("23/09/2012")

, Kohëzgjatja

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-423766-07-10
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.13 dt.12-07-2010 per ndryshimin e
drejtorit . Depozitim Urdhri Nr.69 dt.04-02-2010. Depozitim Urdhri Nr.470 dt.23.06.2010.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sokol Ramadani")
"12/07/2010"
eshte larguar administratori:
("Ymer Balla")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Hasan Hoxha")
Nga data "04/02/2010"
Ne daten "04/02/2013"
eshte shtuar anetari:
("Igli Stambolla")
Nga data "23/06/2010"
Ne daten "23/06/2013"
eshte larguar anetari:
("Gjergj Thomai")
eshte larguar anetari:
("Agim Bregasi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-445257-09-10
Arsyet e hapjes se ceshtjes: ndryshim i anetarit te keshillit mbikqyres
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ylli Dylgjeri")
Nga data "14/09/2010"
Ne daten "14/09/2013"
eshte larguar anetari:
("Rasim Hamzaraj")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-479254-12-10
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Shkelqim Berisha")
Nga data "02/11/2010"
Ne daten "02/11/2013"
eshte shtuar anetari:
("Mimoza Dhëmbi")
Nga data "05/11/2010"
Ne daten "05/11/2013"
eshte shtuar anetari:
("Endrit Lami")
Nga data "05/11/2010"
Ne daten "05/11/2013"
eshte larguar anetari:
("Ylli Dylgjeri")
eshte larguar anetari:
("Gjergji Kosta")
eshte larguar anetari:
("Igli Stambolla")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-502242-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i aktit Nr. 365 Prot. date 01.02.2011 per hapjen dhe
mbylljen e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
;
Komsi;
KOMSI;
Njesia
Operative Burrel, Nenstacioni 220 KV, Komsi, Burrel;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia e Mirembjtjes se Trasmetimit, Zogu i Zi, Prane Nenstacionit 35 KV, Tirane;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Vau Dejes;
;
Vau
Dejes;
Njesia Operative Shkoder, Nenstacioni 220 KV, Vau i Dejes;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Operative Tirane, Rruga Siri Kodra, Nenstacioni 220 KV, Tirane;
"
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Pojan;
ZEMBLAK;
Njesia Operative Korçe, Nenstacioni Zemblak, Korçe;
"
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Njesia Operative Elbasan, Nenstacioni 220 KV, Bradashesh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Njesia
Operative Fier, Nenstacioni 220 KV, Prane TEC Fier;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
QENDER;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
QENDER;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
QENDER;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
QENDER;
"
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
QENDER;
"

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
25/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-527113-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.100 date 18.02.2011 nga Keshilli
Mbikqyres per lirimin nga detyra Z. Durim Kraja.Depozitimi i Urdhrit Nr.107 date
21.02.2011 per emerimin ne Keshiillin Mbikqyres te Z.Ilirjan Muho.Depozitimi i shkreses
Nr.200 Prot me dt 22.02.2011 si dhe shkreses Nr.107/1 Prot me date 23.02.2011 per
zbatimin e urdhrit Nr.107 date 21.02.2011.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ilirjan Muho")
Nga data "21/02/2011"
Ne daten "21/02/2014"
eshte larguar anetari:
("Durim Kraja")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-571051-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr. 16 dt.05.07.2011 te Keshillit
Kbikeqyres te shoqerise, per ndryshimin e administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arben Ibroja")
"05/07/2011"
Ne daten "05/07/2014"
eshte larguar administratori:
("Sokol Ramadani")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-609509-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel date 30.09.2011
per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i shkreses Nr.4859/1 Prot date
25.07.2011, leshuar nga Ministri i Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes z.Nasip Naço, per
caktimin e ekspertes kontabel znj. Anita Pulaj per hartimin e raportit per zmadhimin e
kapitalit.Depozitimi i Urdhrit Nr.750 date 07.10.2011 nga METE i cili miratoi zmadhimin
e kapitalit te shoqerise.
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Vlera e Kapitalit ishte
Numri i Aksioneve ishte
Capital_Paid_Value ishte

"1.703.055.000,00"
u be
"4.828.402.000,00"
"1.703.055,00"
u be
"4.828.402,00"
"1.703.055.000,00"
u be
"4.828.402.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.703.055.000,00")
u be
("4.828.402.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.703.055,00")
u be
("4.828.402,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
13/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-647405-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr.9214/1Prot dt.28.12.2011, me
lende:"Mbi sistemimin e veprimeve ne kontabilitet", leshuar nga Ministri i
Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes z.Nasip Naço, per caktimin e ekspertes kontabel te
autorizuar Aida Maloku.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

16/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-765644-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel date 03.04.2012
per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.Depozitimi i Urdhrit Nr.331 date 20.04.2012 nga
METE i cili miratoi zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"4.828.402.000,00"
u be
"6.234.418.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"4.828.402,00"
u be
"6.234.418,00"
Capital_Paid_Value ishte
"4.828.402.000,00"
u be
"6.234.418.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("4.828.402.000,00")
u be
("6.234.418.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
12

Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
u be
("6.234.418,00")

("4.828.402,00")

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
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
19/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-819309-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit te shoqerise nr 2498/1,date 04.06.2012,per
miratimin e raportit te rivleresimit te aktiveve afatgjata te perfshira ne kapitalin e shoqerise
te kostatuara ne raportin e pergatitur nga Znj Aida Maloku,e cila do te pergatise raportin e
zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

13/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-926292-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.706, date 31.10.2012 nga METE, i
cili miratoi zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel
date 27.09.2012, per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"6.234.418.000,00"
u be
"6.564.667.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"6.234.418,00"
u be
"6.564.667,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("6.234.418.000,00")
u be
("6.564.667.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("6.234.418,00")
u be
("6.564.667,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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04/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-969919-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.738 date 15.11.2012 leshuar nga
Ministri i Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes per lirimin nga detyra te anetarit te
Keshillit Mbikqyres Z.Ilirjan Muho dhe emerimin e Z.Dael Dervishi ne Keshillin
Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Dael Dervishi")
Nga data "15/11/2012"
Ne daten "15/11/2015"
eshte larguar anetari:
("Ilirjan Muho")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

09/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-042739-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Depozitimi i Urdherit Nr. 660/1, date: 28.09.2012, te
Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes, per riemerimin e Z. Mitro Çela, si anetar
ne Keshillin Mbikqyres te Sha “Operatori i Sistemit te Transmetimit” Tirane. - Depozitimi
i Urdherit Nr. 56, date: 28.01.2013, te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes,
per riemerimin e Z. Hasan Hoxha, si anetar ne Keshillin Mbikqyres te Sha “Operatori i
Sistemit te Transmetimit” Tirane.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hasan Hoxha")
, Nga Data
ishte
("04/02/2010")
u be
("28/01/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hasan Hoxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/02/2013")
u be
("28/01/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mitro Çela")
, Nga Data
ishte
("23/09/2009")
u be
("28/09/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mitro Çela")
, Kohëzgjatja
ishte
("23/09/2012")
u be
("28/09/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-073815-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 228, date: 08.04.2013, te Ministrit te
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Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes, me te cilin eshte urdheruar: 1. Lirimi nga detyra e
anetarit te Keshillit Mbikeqyres te Z. Dael Dervishi. 2. Emerimi si anetar i Keshillit
Mbikeqyres te Z. Dardan Domi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Dardan Domi")
Nga data "08/04/2013"
Ne daten "08/04/2016"
eshte larguar anetari:
("Dael Dervishi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-118096-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.468 date 20.05.2013 leshuar nga
Ministri i Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes per lirimin nga detyra te anetarit te
Keshillit Mbikqyres Z.Hasan Hoxha dhe emerimin e Z.Adil Neziri ne Keshillin
Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Adil Neziraj")
Nga data "20/05/2013"
Ne daten "20/05/2016"
eshte larguar anetari:
("Hasan Hoxha")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-175257-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 6382/1, date 30.07.2013 leshuar nga
Ministri i Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes per miratimin e bilancit kontabel dhe
shperndarjen e rezultatit te shoqerise per vitin 2012. –Emerimin e ekspertes kontabel Zj.
Anita Pulaj per pergatitjen e raportit te perfshirjes se rezervave ne kapital.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
15

13/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-189418-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 720, date 04.09.2013, per zmadhimin
e kapitalit te shoqerise. Kapitali themeltar i shoqerise behet 9.694.008.000 leke.
Depozitimi i raportit te ekspertit kontabel date 28.08.2013 per zmadhimin e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"6.564.667.000,00"
u be
"9.694.008.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"6.564.667,00"
u be
"9.694.008,00"
Capital_Paid_Value ishte
"6.234.418.000,00"
u be
"9.694.008.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("6.564.667.000,00")
u be
("9.694.008.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("6.564.667,00")
u be
("9.694.008,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

19/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-197257-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr.7265 Prot., date 04.09.2013 te METE,
per caktimin e eksperteve kontabel z.Bujar Rami,zj.Aida Maloku,zj.Engjëllushe
Rami,zj.Mimoza Ferzaj dhe z.Kastriot Beqiraj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Bujar Rami")
"04/09/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Engjëllushe Rami")
"04/09/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Mimoza Ferzaj")
"04/09/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Aida Maloku")
"04/09/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kastriot Beqiraj")
"04/09/2013"

Nga data
Nga data
Nga data
Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
30/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-205743-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.11, date 27.09.2013, i Ministrit te
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, me te cilin eshte urdheruar: Lirimi nga
detyra i anetareve aktual te Keshillit Mbikeqyres dhe emerimi i anetareve te rinj. Depozitimi i vendimit Nr. 1, date: 27.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, me te
cilin eshte vendosur: Emerimi i Z. Pajtim Bello si kryetar i Keshillit Mbikqyres te
shoqerise. - Depozitimi i vendimit Nr. 2, date: 30.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te
shoqerise, me te cilin eshte vendosur: Lirimi nga detyra e administratorit te shoqerise te
Z.Arben Ibroja. - Depozitimi i vendimit Nr. 3, date: 30.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te
shoqerise, me te cilin eshte vendosur: Emerimi i Z. Engjell Zeqo, ne detyren e
administratorit te shoqerise.
Koment ishte
("Depozitim i statutit te ri te shoqerise.Depozitim i vendimit te
Ministrit te Ministrise se Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes ,nr.1 ,date 29.01.2009 per
miratimin e ndryshimeve te statutit te shoqerise.Depozitim i Urdherit Nr.525, date 10-062009, ku caktohet si eksperte kontabel e regjistruar Znj.Anita Pulaj per zvogelimin e
kapitalit.")
u be
("Depozitim i statutit te ri te shoqerise.Depozitim i
vendimit te Ministrit te Ministrise se Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes ,nr.1 ,date
29.01.2009 per miratimin e ndryshimeve te statutit te shoqerise.Depozitim i Urdherit
Nr.525, date 10-06-2009, ku caktohet si eksperte kontabel e regjistruar Znj.Anita
Pulaj per zvogelimin e kapitalit. Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte Z.Pajtim Bello")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Engjëll Zeqo")
"30/09/2013"
Ne daten "30/09/2016"
eshte larguar administratori:
("Arben Ibroja")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Pajtim Bello")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Entela Çipa")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Ilir Bejtja")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Evisi Kopliku")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Dorjan Duçka")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte larguar anetari:
("Dardan Domi")
eshte larguar anetari:
("Endrit Lami")
eshte larguar anetari:
("Mimoza Dhëmbi")
eshte larguar anetari:
("Shkelqim Berisha")
eshte larguar anetari:
("Adil Neziraj")
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eshte larguar anetari:

("Mitro Çela")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-361244-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.285 Prot., datë 17.01.2014, të
Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për emërimin e ekspertëve
kontabël Znj. Eneda Rahmani, Znj. Sabina Shytaj, Z. Hysen Çela dhe Z. Theodhoraq
Gjosha.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Sabina Shytaj")
"17/01/2014"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Eneda Rahmani")
"17/01/2014"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Theodhoraq Gjosha")
"17/01/2014"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Hysen Çela")
"17/01/2014"

Nga data
Nga data
Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-410700-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 1887 Prot. datë 12.03.2014, për
emërimin e z. Sokol Toska si ekspert të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Sokol Toska")
"12/03/2014"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
25/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-448911-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.152, datë 20.12.2013, i Ministrit të
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes, me të cilin është urdhëruar: 1. Dhënien në
përdorim, pa kundërshpërblim të zyrave në katin e dytë, të tretë, dhe të katërt të ishgodinës së KESH sh.a., në përdorim të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit,
Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave dhe Agjencisë së Trajtimit të
Koncensioneve, shoqerisë “OST” sh.a. Tiranë, sipas planimetrisë bashkëlidhur. Depozitimi
i Urdhrit Nr.153, datë 28.02.2014, i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe
Sipërmarrjes, me të cilin është urdhëruar: 1. Transferimin e zyrave të Drejtorisë së
Përgjithshme të Patentave dhe Markave në katin e katërt dhe ne katin e tretë të ish –
godinës së KESH sh.a. 2. Tek pika 1, e urdherit nr.152, date 20.12.2013, te Ministrit të
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes, “Dhënien në përdorim, pa
kundërshpërblim ne katin e katërt dhe ne katin e trete të ish-godinës së KESH,shoqeris
“OST”, sha, Tirane”, shfuqizohet.Depozitimi i Urdhrit Nr.214, datë 27.03.2014, i Ministrit
të Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes, me të cilin është urdhëruar: 1.
Transferimin e Drejtorise se Pergjithshme te Patentave dhe Markave ne mjediset ku ka
ushtruar veprimtarine OST, sh.a ne bulevardin “Gjergj Fishta”, godina nr. 10, Tirane. 2.
Transferimin e Drejtorise se Shoqerive Publike Tirane ne mjediset ku ka ushtruar
veprimtari OST, sh.a ne bulevardin “Gjergj Fishta”, godina nr. 10, Tirane. 3. Urdheri
nr.153 date 28.02.2014, i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes, “Per
transferimin e zyrave”, shfuqizohet.Depozitimi i shkreses Nr.75 Prot, datë 20.09.2013, i
Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes, me të cilin është urdhëruar:
Anullimin e shkresës Nr. 7265 datë 04.09.2013, “Për emerimin e ekspertit”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Bajram Curri, Rruga Viktor Eftemiu, ish Godina e KESH Sh.A;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Gjergj Fishta, ish godina e Institutit Gjeologjik Shqiptar;
"

"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte larguar eksperti kontabel:
("Aida Maloku")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Bujar Rami")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Kastriot Beqiraj")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Mimoza Ferzaj")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Engjëllushe Rami")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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24/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-520129-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkresës të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Nr.3273/1 Prot, datë 21.05.2014, ku është urdhëruar: Miratimi i
nxjerrjes nga përdorimi i aseteve me vlerë të mbetur 60 444 917 lekë. Vlera e mbetur e
aseteve të kalojë në rezultatin e vitit 2013. Caktohet Zj.Yljana Selfo, Eksperte Vlerësuese,
të përgatisë raportin e vlerësimit të aseteve dhe përcaktimin e çmimit të skrapit.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

07/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-540283-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

06/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-700782-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.458, date 27.10.2014, te Ministrit te
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes ku eshte urdheruar : – Lirimin nga detyra
te anetarit te Keshillit Mbikqyres zj.Entela Çipa dhe emerimin ne detyren e anetarit te
Keshillit Mbikqyres z.Arben Dhima.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Arben Dhima")
Nga data "27/10/2014"
Ne daten "27/10/2017"
eshte larguar anetari:
("Entela Çipa")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

18/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-809294-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
20

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
02/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-841013-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7480/1 Prot, datë 27.11.2014, të
Ministrit te Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ku është urdhëruar: Të
përpilohen procesverbalet e vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi
me Vlerat Neto të aseteve deri në 31/12/2013. Pas kalimit të fazës së mësipërme, “OST” të
filloj nxjerrjen jashtë përdorimit të çdo linje. Pjesë e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi
do të jetë dhe Ekspertja Vlerësuese Zj.Yljana Dhozhi, e cila do të përcaktojë edhe çmimin
e skrapit që do të shërbejë si çmim fillestar për fillimin e procedurës së ankandit.
Depozitimi i Urdhrit Nr.558, datë 22.12.2014, të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes ku është urdhëruar: Zvogëlimin e kapitalit të “OST” Tiranë për
vlerën e aseteve sipas listës bashkëlidhur shkresës Nr.6112, datë 08.10.2014. Zmadhimin e
kapitalit të shoqërisë “OSHEE” Tiranë për vlerën e aseteve që do të transferohen nga
”OST” Tiranë. Ekspert Kontabël i Autorizuar Zj.Fatime Alliu, pas vlerësimit të këtyre
aseteve të përgatisë raportin përkatës në përputhje me pikën 1 të këtij urdhri. Depozitimi i
Urdhrit Nr.532, datë 03.12.2014, të Ministrit te Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe
Sipërmarrjes ku është urdhëruar: Të kryhet rivlerësimi i aseteve të shoqërisë, konform
akteve ligjore në fuqi. Ekspertët Kontabël të Autorizuar Zj.Nexhmije Çela, Fatime Alliu
dhe Ekspertja Vlerësuese Zj.Yljana Dhozhi, të përgatisin raportin e rivlerësimit të aseteve.
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

15/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-152884-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-157509-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2011.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166242-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 5722, date 14.07.2015, ku eshte
vendosur, lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres te z. Stefanaq Kocollari dhe
emerimi ne kete post te zj. Diana Dervishi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Diana Dervishi")
Nga data "14/07/2015"
Ne daten "14/07/2018"
eshte larguar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-409561-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 8130, date 26.10.2015, ku eshte
vendosur per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres. Largimi i z.Dorjan Duçka
dhe emerimi i z. Nikolla Lera.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Nikolla Lera")
Nga data "26/10/2015"
Ne daten "26/10/2018"
eshte larguar anetari:
("Dorjan Duçka")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
15/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-462273-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Aktit Nr.8775 Prot., date 23.11.2015 ku eshte
vendosur: Emerimi i eksperteve kontabel per te kontrolluar dhe çertifikuar llogarite vjetore
Znj. Sabina Shytaj, Z. Sokol Shyta, Znj. Eneida Rrahmani, Z. Remzi Sulo, Znj. Irena Pulo.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

03/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-677842-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, nr.945/1, datë 12.02.2016, ku është
vendosur: - Ndryshimi i adresës kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YRSHEK;
Yrshek, autostrada Tirane-Durres, km 9;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Bajram Curri, Rruga Viktor Eftemiu, ish Godina e KESH Sh.A;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-763972-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 4911, date 14.06.2016, per ndryshimin
e anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ervin Mete")
Nga data "14/06/2016"
Ne daten "14/06/2019"
eshte shtuar anetari:
("Artur Lama")
Nga data "14/06/2016"
Ne daten "14/06/2019"
eshte shtuar anetari:
("Enkelejd Musabelliu")
Nga data
"14/06/2016"
Ne daten "14/06/2019"
eshte larguar anetari:
("Ilir Bejtja")
eshte larguar anetari:
("Diana Dervishi")
eshte larguar anetari:
("Evisi Kopliku")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Pajtim Bello")
,
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Kohëzgjatja ishte
("27/09/2016")
u be
("14/06/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Pajtim Bello")
, Koment
ishte
("Kryetar")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Arben Dhima")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2017")
u be
("14/06/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nikolla Lera")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/10/2018")
u be
("14/06/2019")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-795575-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.06.2016 per riemerimin e
administratorit Engjëll Zeqo.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Engjëll Zeqo")
,
Nga Data ishte
("30/09/2013")
u be
("30/06/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Engjëll Zeqo")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2016")
u be
("30/06/2019")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-817652-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-855664-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
30/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-959512-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2009
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-978593-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.7899, date 04.10.2016, te Ministrit te
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes ku eshte urdheruar : – Lirimin nga detyra
te anetarit te Keshillit Mbikqyres z. Ervin Mete dhe emerimin ne detyren e anetarit te
Keshillit Mbikqyres zj. Brisida Shehaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Brisida Shehaj")
Nga data "04/10/2016"
Ne daten "04/10/2019"
eshte larguar anetari:
("Ervin Mete")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

28/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-011070-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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13/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-106244-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdherit te ministrit date 05.01.2017, per ndryshim
te nje prej anetareve te keshillit mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Etjen Xhafaj")
Nga data "05/01/2017"
Ne daten "05/01/2020"
eshte larguar anetari:
("Brisida Shehaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

08/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-144988-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 145/1, date 13.01.2017, per
zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit te Ekspertit per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"9.694.008.000,00"
u be
"17.200.692.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"9.694.008,00"
u be
"17.200.692,00"
Capital_Paid_Value ishte
"9.694.008.000,00"
u be
"17.200.692.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("9.694.008.000,00")
u be
("17.200.692.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("9.694.008,00")
u be
("17.200.692,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

23/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-298155-05-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
21/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-431115-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave Nr. 205/7-0111-17 Prot., Nr. 206/70112-17 Prot., Nr. 207/7-0113-17 Prot., Nr. 208/7-0114-17 Prot., Nr. 209/7-0115-17 Prot.,
Nr. 210/7-0116-17 Prot., Nr. 211/7-0117-17 Prot., Nr. 212/7-0118-17 Prot., Nr. 213/70119-17 Prot., date 15.08.2017, lëshuar nga Shoqëria “Shoqeria Permbarimore “BESA”
sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne
aksionet/kuotat e debitorit shoqeria "OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST"
sh.a., pajisur me NUIS (NIPT) - K42101801N me si dhe te drejtat qe rrjedhin nga
zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si
dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit
tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-434978-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.205/14 Prot, date 18.08.2017 ,
lëshuar nga shoqeria permbarimore BESA shpk
, protokolluar nga QKB me Nr.12374
Prot., datë 21.08.2017, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi
kuotat e shoqerise “OST”sha me NIPT-K42101801N
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-478530-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.27, date 18.09.2017, ku eshte
vendosur lirimi nga detyra e administratorit z.Engjell Zeqo.Depozitim i vendimit Nr.28,
date 21.09.2017, ku eshte vendosur emerimi i z.Klodian Gradeci si administrator i ri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Klodian Gradeci")
"21/09/2017"
Ne daten "21/09/2020"
eshte larguar administratori:
("Engjëll Zeqo")

Nga data
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
28/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-797161-05-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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

16/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-010921-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152 Prot., date
13.11.2018, protokolluar nga QKB me Nr.12941 Prot., date 14.11.2018, lëshuar nga
Shoqeria Permbarimore”Real Bailiff Service” shpk ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases
se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “Operatori I Sistemit te
Transmetimit ” sha me NIPT K42101801N me qellim mostjetersimin e tyre si dhe
moskryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar .
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-030282-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152/1 Prot., date
26.11.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore”Real Bailiff Service”, protokolluar nga
QKB me Nr.13562 Prot., date 27.11.2018, per heqjen e mases se sekuestros konservative,
te vendosur me ane te shkreses Nr.2152 Prot., date 13.11.2018, mbi aktivet e pales
debitore “Operatori I Sistemit te Transmetimit ” sha me NIPT K42101801N.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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09/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-056847-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese, nr. 132, date 26.12.2018
per ndryshimin e dy anetareve te keshillit mbikqyres.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@ost.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Koli Bele")
Nga data "26/12/2018"
Ne daten "26/12/2021"
eshte shtuar anetari:
("Klodian Mene")
Nga data "26/12/2018"
Ne daten "26/12/2021"
eshte larguar anetari:
("Enkelejd Musabelliu")
eshte larguar anetari:
("Artur Lama")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-077119-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimi të Këshillit Mbikqyrës, datë 21.01.2019
për ndryshim administratori. Largimi i Klodian Gradeci dhe emërimi i Skerdi Drenova.
Depozitimi i aktit, nr. 22817/2 datë 27.12.2018 për ndryshim Eksperti Kontabël. Largimi i
Sokol Toska, Theodhoraq Gjosha, Jorgji Bollano, Kostaq Nika, Eneda Rahmani, Sabina
Shytaj dhe emërimi i Anita Pulaj, Kristaq Ndini, Bledar Strelca, Irena Hoxha, Diana Ylli.
Riemërimi i Hysen Çela.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Skerdi Drenova")
"21/01/2019"
Ne daten "21/01/2022"
eshte larguar administratori:
("Klodian Gradeci")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Anita Pulaj")
"27/12/2018"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Diana Ylli")
"27/12/2018"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Irena Hoxha")
"27/12/2018"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kristaq Ndini")
"27/12/2018"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Bledar Strelca")
"27/11/2018"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Kostaq Nika")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Sabina Shytaj")

Nga data

Nga data
Nga data
Nga data
Nga data
Nga data
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eshte larguar eksperti kontabel:
("Jorgji Bollano")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Eneda Rahmani")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Theodhoraq Gjosha")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Sokol Toska")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Hysen Çela")
Nga Data ishte
("17/01/2014")
u be
("27/12/2018")

,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
06/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-185360-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, nr.147,
datë 24.04.2019, ku është vendosur: Largimi i antërit të Këshillit Mbikqyrës Koli Bele dhe
emërimi i anëtarit të ri të Këshillit Mbikqyrës Viola Haxhiademi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Viola Haxhiademi")
Nga data "24/04/2019"
Ne daten "24/04/2022"
eshte larguar anetari:
("Koli Bele")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

19/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-295938-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Miratimi i Bilancit 31.12.2018 nga MFE.pdf
Raporti vjetor 2018.pdf
Raporti vjetor 2018.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pagesa ndaj institucioneve buxhetore.pdf
Letra per drejtimin 31.12.2018.pdf
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare OST sh.a 31.12.2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
22/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-300192-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, nr.63,
datë 30.07.2019, ku është vendosur: Largimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Pajtim Bello
dhe emërimi i anëtarit të ri të Këshillit Mbikqyrës Ermal Elezi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ermal Elezi")
Nga data "30/07/2019"
Ne daten "30/07/2022"
eshte larguar anetari:
("Pajtim Bello")
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

10/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-329396-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, nr.73,
datë 15.08.2019, ku është vendosur: Largimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Arben
Dhima dhe emërimi i anëtarit të ri të Këshillit Mbikqyrës Majlinda Demko.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Majlinda Demko")
Nga data "19/08/2019"
Ne daten "19/08/2022"
eshte larguar anetari:
("Arben Dhima")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-399799-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme
dt.30.09.2019, ku vendosi : Ndryshimin e Vendimit dt. 26.07.2019, për miratimin e
pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e rezultatit të shoqërisë.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
12/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-427459-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.119., datë 06.12.2019, të aksionarit,
ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke ndryshuar Nenin 5 të
Statutit.
Objekti ishte
("Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te
energjise elektrike nga pikpamja fizike.Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e
dispencerimit.Operimi i tregut te energjise elektrike")
u be
("Sistem
transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te energjise elektrike nga
pikpamja fizike. Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e dispencerimit.
Operimi i tregut te energjise elektrike. Zhvillimi dhe funksionimi i sherbimeve te
komunikimeve elektronike me shumice te parashikuara ne legjislacionin ne fuqi per
sherbimet e komunikimeve elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si
dhe ne perputhje me percaktimet e autorizimeve qe jepen nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare ku perfshihen sherbim per ofrimin e
transmetimit te te dhenave te disponueshme per publikun. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

18/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-432464-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.9532 Prot., datë 06.12.2019 lëshuar
nga Permbaruese Gjyqësore Private Evelina Bekteshi, ku është urdhëruar: Vendosja e
masës së sekuestros konservative ne çdo aset, kapital dhe aksione ne emer te shoqerise
OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST SHA, me NUIS (NIPT) K42101801N.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-439988-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.130 date 17.12.2019, per ndryshim
në këshillin mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Simaku")
Nga data "17/12/2019"
Ne daten "17/12/2022"
eshte larguar anetari:
("Majlinda Demko")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-444093-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr. 9556 Prot, date 23.12.2019, leshuar
nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Evelina Bekteshi, protokolluar nga QKB me Nr.45784
Prot., datë 24.12.2019, ku eshte vendosur: Heqja e sekuestros konservative në çdo aset,
kapital dhe aksione në emër të shoqërisë “Operatori i Sistemit të Transmetimit (O.S.T)”
me Nipt K42101801N.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-450631-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.131, date 31.12.2019 te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise ku eshte vendosur : Zmadhimin e kapitalit te shoqerise .
Vlera e Kapitalit ishte
"17.200.692.000,00"
u be
"21.335.542.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"17.200.692,00"
u be
"21.335.542,00"
Capital_Paid_Value ishte
"17.200.692.000,00"
u be
"21.335.542.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("17.200.692.000,00")
u be
("21.335.542.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("17.200.692,00")
u be
("21.335.542,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-468949-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr.2484 Prot., date 04.02.2020 , ku
percaktohen audituesit ligjor te shoqerise "OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT
OST" sha.
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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
21/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-509086-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionarit Nr. 8626 Prot date
15.05.2020 Protokolluar ne QST me Nr.2930 Prot date 18.05.2020për miratimin e
emërimit të anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z. Niko Lera. Vendimi i aksionarit Nr. 8622
Prot date 15.05.2020 protokolluar ne OST me Nr. 2931 date 18.05.2020 per miratimin e
emërimit të anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z. Etien Xhafaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Etjen Xhafaj")
, Nga Data
ishte
("05/01/2017")
u be
("15/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Etjen Xhafaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("05/01/2020")
u be
("15/05/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nikolla Lera")
, Nga Data
ishte
("26/10/2015")
u be
("15/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nikolla Lera")
,
Kohëzgjatja ishte
("14/06/2019")
u be
("15/05/2023")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-510505-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionarit date 20.05.2020 ku eshte
vendosur:Lirimin nga detyra te anetarit te Keshillit Mbikqyres Z.Ermal Elezi.Emerimin ne
detyren e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës zj. Vasilika Vjero.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Vasilika Vjero")
Nga data "20/05/2020"
Ne daten "20/05/2023"
eshte larguar anetari:
("Ermal Elezi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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06/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-563637-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Raporti Pagesat Institucione Shteterore.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Raporti JoFinanciar.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Raporti i drejtimit të brendshëm.pdf
Pasqyrat Financiare dhe shenimet shpjeguese 31.12.2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Miratimi i MFE dhe Keshillit Mbikqyres per Pasqyrat Financiare te OST sha me
31.12.2019.pdf
Raporti i ecurisë së veprimtarisë.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

22/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-661828-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve, për saktësimin e pronësisë nga "Shqiptare" në "Shqiptare Shtetërore".
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("Shqiptare
Shtetërore")
Lista e Dokumenteve:

19/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-674914-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.02.2021, ku eshte vendosur, ku
eshte vendosur, caktimi i audituesve ligjore: Mirela Bushi, Rovena Agolli, Albanian Audit
Partners SHPK dhe K & L Auditing SHPK, per certifikimin e bilancit te shoqerise.
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

12/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-685052-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 24.03.2021 per rritjen e kapitalit
nga dividentet e prapambetur
Vlera e Kapitalit ishte
"21.335.542.000,00"
u be
"22.146.576.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"21.335.542,00"
u be
"22.146.576,00"
Capital_Paid_Value ishte
"21.335.542.000,00"
u be
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"22.146.576.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("21.335.542.000,00")
u be
("22.146.576.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("21.335.542,00")
u be
("22.146.576,00")
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
13/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-837648-12-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Miratimi i MFE dhe Keshillit Mbikqyres per Pasqyrat Financiare te OST sha me
31.12.2020.pdf
Raporti i ecurisë së veprimtarisë 2020.pdf
Raporti Pagesat Institucionet Shteterore 2020.pdf
Raporti JoFinanciar 2020.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pagesa e QKB (gjobe per mosdorezimin e PF te vitit 2020).pdf
Pasqyrat Financiare te Konsoliduara 31.12.2020 (me Raportin e Audituesit te Pavarur
bashkelidhur)_compressed.pdf
Raporti i drejtimit të brendshëm 2020.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

25/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-850968-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 06.01.2022 ku është vendosur:
Ndryshim i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Largim Nikolla Lera. Emërim i Suzana
Hoxha dhe Vanina Kalemi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Suzana Hoxha")
Nga data "06/01/2022"
Ne daten "06/01/2025"
eshte shtuar anetari:
("Vanina Kalemi")
Nga data "06/01/2022"
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Ne daten "06/01/2025"
eshte larguar anetari:

("Nikolla Lera")

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
24/02/2022

Numri i ceshtjes: CN-867709-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.22365 Prot., datë 14.12.2021 dhe
shkresës për saktësim Nr.22365/1Prot, datë 20.12.2021, ku është vendosur: Emerimi i
audituesve ligjorë për të kontrolluar dhe çertifikuar llogaritë vjetore të vitit 2021: Thinksmart-Business Consulting&Auditing. -Euro Audit Consultancy shpk -Znj.Anila
Pulaj. -Znj.Vullnetare Hoxha -Studio L.E.A.L Auditing shpk.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-875019-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 11.02.2022 ku është vendosur:
Ndryshim i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Largim i Vanina Kalemi. Emërim i Nikolla
Lera.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Nikolla Lera")
Nga data "01/03/2022"
Ne daten "01/03/2025"
eshte larguar anetari:
("Vanina Kalemi")
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

30/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-885905-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.03.2022 per riemerimin e
amdinisstratorit Skerdi Drenova .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Nga Data ishte
("21/01/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("21/01/2022")

("Skerdi Drenova")
u be
("28/03/2022")
("Skerdi Drenova")
u be
("28/03/2025")

,
,

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
11/04/2022

Numri i ceshtjes: CN-891288-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.24., datë 06.01.2022, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur: Emërimi i znj. Vullnetare Hoxha për hartimin e raportit
mbi zmadhimin e kapitalit të shoqërisë.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

19/04/2022

Numri i ceshtjes: CN-895251-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 04.04.2022 ku është vendosur:
Riemërim i Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Klodian Mene")
, Nga Data
ishte
("26/12/2018")
u be
("04/04/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Klodian Mene")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/12/2021")
u be
("04/04/2025")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë

:14/05/2022
__________________
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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