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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) K24218401K

2. Data e Regjistrimit 13/06/2002
3. Emri i Subjektit LLAZO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/01/2002
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/01/2002

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier  Kolonje BISHQETHEM Bishqethem, Bishqethem 1, 
Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21. 
140.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. 

Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale dhe 
turistike. Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, 
gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete 
hidraulike, trajtimit te ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime. 
Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime detare, 
thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. 
Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe vepra publike. Menaxhim 
projekti, investim dhe zhvillim prone. Ndërtime struktura 
parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim 
dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim 
dhera. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime 
nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime restaurimi në 
monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të 
trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe 
kulturore. Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë 
elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të 
mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, 
pajisje, makineri, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, 
mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne mjedis. 
Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim 
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te mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, 
projektim arkitektonik, konstruktiv, hidrosanitar, elektrik, 
mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra 
arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, 
financiar dhe ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim 
gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-ekonomike 
mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, 
bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. 
Projektim fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente 
gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim 
dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, 
vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. Veprimtari 
të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, 
grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, perpunimin, 
riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo 
mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe 
profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet 
minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe 
kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I 
farërave, fidanëve dhe pemëve dekorative. Studim, 
projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të 
impianteve të prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose 
termike, si hidrocentrale, termocentrale, impiante 
fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, 
konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të 
minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për 
të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve 
natyrore të ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, 
përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te 
papërpunuara dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i 
lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i materialeve 
plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte 
betoni të parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka 
trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta. Shfrytëzim 
karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale 
inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të 
materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm 
llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim 
dhe operim i qendrave të të dhënave elektronike. Instalim 
dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. 
Veprimtari imobiliare, shit-blerje dhe/ose qeradhënie, të 
pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe 
shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  
Financim dhe investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha 
format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e 
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pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. 
operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. 
Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe 
online të materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, 
bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, 
drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe 
jashtë vendit. Tregtim me pakicë të naftës, gazit dhe 
nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-
restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, 
hekurishteve dhe mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të 
makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve teknologjike. 
Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të 
vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. Autoservis për 
autovetura, kamion dhe makineri të rënda. Prodhim , 
ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore. Import-
Eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice i mjeteve, 
makinerive dhe pajisjeve industriale, sistemeve hidraulike, 
elektrike dhe elektronike, pjeseve te tyre te kembimit dhe te 
konsumit, bateri, gomave, etj ne fushat e transportit, 
logjistikes portuale, ndertimit, energjitikes, bujqesise, 
teknologjise se informacionit dhe komunikimit, industrise 
minerale, asaj te prodhimit, etj. Servis, riparim, ristrukturim, 
montim dhe tregtim te mjeteve ftohese dhe aksesore, import 
eksport. Projektim, ndertim, administrim i dhomave 
frigoriferike -platformave te medha frigoriferike, 
supermarketeve, i impianteve industriale frigoriferike per 
prodhimin dhe perpunimin e produkteve te ndryshme 
ushqimore, bujqesore, industriale dhe civile, impianteve te 
kondicionimit-aspirimit, sisteme ngrohje -ftohje 
hidrosanitare, sisteme kundra zjarrit etj.
Aldi Llazi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 06/05/2016                Deri: 04/05/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AldiLlazi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 70.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 50,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët AneaLlazi
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13.1 Vlera e kapitalit                Para: 70.000.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 50,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Fier Lushnje  LUSHNJE Eskavator me goma ma targe 
AIMT 96. Berat Polican  POLICAN Furnizimi me uje i 
fshatrave Vertop, Bregas, Fushe-Peshtan dhe Vodice, 
Bashkia Polican" ne Fshatin Vertop-Bashkia Polican Fier 
Lushnje  LUSHNJE "Magazine per grumbullim, perpunim, 
paketim dhe ruajtje produkteve bujqesore" Lushnje, Lagjia 
Karburane e Poshtme, pasuria nr. 839/33, zona kadastrale 
2087 Fier  Kolonje BISHQETHEM Gjysem rimorkio 
TECNOCAR me targe AFR 576. Fier  Kolonje 
BISHQETHEM Gjysem Rimorkio Bartaletti me targe AA R 
857. Fier Lushnje  LUSHNJE Terheqes Mercedes - Benz me 
targe AA 606 VH. Fier Lushnje  LUSHNJE ATP Daimler 
Chrysler me targe AB 792 JM. Fier Lushnje  LUSHNJE 
Kamion Mercedes Benz me targa AA132IB Fier  Kolonje 
BISHQETHEM Automjet ATV Man me targe AA 680 TO 
Fier Lushnje  LUSHNJE ATV Astra me targe AA 931 DE. 
Fier Lushnje  LUSHNJE ATV Astra me targe LU 1273 C. 
Fier Lushnje  LUSHNJE ATP Opel me targe AA 708 ZU 
Fier  Kolonje BISHQETHEM Automjet ATP Fiat me targe 
AA 485 SC Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion IVECO 
MAGIRUS me targe AA 813 RO. Fier Lushnje  LUSHNJE 
APV Mercedes Benz me targe AA 933 DE. Fier Lushnje  
LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me targa LU1922C Fier 
Lushnje  LUSHNJE Kamion IVECO MAGIRUS me targë 
AA 814 RO. Fier Lushnje  LUSHNJE ATP MERCEDES 
BENZ me targe AB 752 CM Fier  Kolonje BISHQETHEM 
ATP FORD me targe AA 135 OH Fier  Kolonje 
BISHQETHEM ATV MAN me targe AA 966 XT Fier 
Lushnje  LUSHNJE Kamion MAN me targe AA 782 RN. 
Fier  Kolonje BISHQETHEM MT Orenstein & Koppel me 
targe AE MT 01. Fier Lushnje  LUSHNJE ATV Astra me 
targe AA 935 DE. Fier  Kolonje BISHQETHEM Automjet 
Kamion Man me targe AA 297 PE Fier Lushnje  LUSHNJE 
Dumper Wacker Neuson me targe AJMT 02. Fier  Kolonje 
BISHQETHEM MT  Komatsu me targe AE MT 10 Fier 
Lushnje  LUSHNJE APV Astra me targe AA 934 DE. Fier 
Lushnje  LUSHNJE ATV Man me targe LU 2236 C. Fier 
Lushnje  LUSHNJE APV Astra me targe AA 943 DE. Fier 
Lushnje  LUSHNJE Kamion Daf me targe AA 830 CE. Fier 
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Lushnje  LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me targa me 
targa AA964BV 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: LLAZO
Web site: www.llazo.al
E-Mail: info@llazo.al  
Telefon: 0672060901  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-051801-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 12/01
/2002

Numri i Vendimit:26986, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:18-01-2002 Emri I subjektit:"LLAZO" Forma ligjore:Sh.p.k. Data e 
themelimit:15-01-2002 Kohezgjtja:10 vjet. Selia:Fshati Gorre,Lushnje. Kapitali:100.000 
leke. Objekti:Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve dhe mallrave te 
ndryshem industriale ,lavazh,materiale ndertimi,inerte e bar. Perfaqesuesi ligjor:Andon 
Llazi. Ortaket:Andon Llazi.

Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-24-YC-MGJ-08-12-20070011.pdf

2. 12/07
/2002

Numri i Vendimit:26986/1, Gjykata:Tirane
Shtim objekti vaprimtarie se shoqerie dhe me ndertime e rikonstruksione te godinave civile 
dhe ekonomike ,punime dheu,sistemime e tarracime terrenesh,ndertim e asfaltim 
rrugesh,ndertim vepra arti,ndertime ujesjellesa e kanalizime.

Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-24-YC-MGJ-08-12-20070011.pdf

3. 26/11
/2003

Numri i Vendimit:26986/2, Gjykata:Tirane
Te shtohet objekti i veprimtarise se LLAZO  SH.P.K. NE : Ndertim i nyjeve te prodhimit 
te betonit dhe llaçit dhe shitje te prodhimeve te betonit dhe llaçit.Emerimi i drejtorit teknik 
te inxhinierit Muhamet Haxhi Bejte .

Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-24-YC-MGJ-08-12-20070011.pdf

06/08/2008 Numri i ceshtjes: CN-161251-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D46B7C1-FD9E-47DF-8C18-683A0147BB7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D46B7C1-FD9E-47DF-8C18-683A0147BB7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D46B7C1-FD9E-47DF-8C18-683A0147BB7D
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Raport Auditimi
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

15/06/2010 Numri i ceshtjes: CN-407481-06-10

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Fshati Bishqethem,Gjysem Rimorkio,Marka Ardor,Tipi SVM 16.7,Targe LU9241 B.;         
"

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

11/01/2011 Numri i ceshtjes: CN-487584-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 11.01.2011 per hapje mbyllje 
adresash sekondare.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Bishqethem 1 prane rruges se Kemishtaj.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
"SK.LIBOHOVA"PRANE YPSILONIT;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Fshati Bishqethem,Gjysem Rimorkio,Marka Ardor,Tipi SVM 16.7,Targe LU9241 B.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
XHEVDET NEPRAVISHTA;         "

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

16/09/2011 Numri i ceshtjes: CN-594953-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit  date 16.09.2011 ku eshte vendosur 
miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".  Depozitim i statutit te ndryshuar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=701867F6-89A7-4DE1-977C-51CA172C431C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F6F4302-A5B9-4F93-AA3E-63963396EFEF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48141A4A-B96F-4E37-80B0-7BA3ABA19FA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F015D4C7-D0CB-4E3E-87F7-A0253DE313CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F412284C-1738-48AC-874F-E6E772FFB311
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05CC5716-CD19-46A5-93BA-F2DFA55DECB9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A7B2560-993A-460A-B46B-A825D3194D2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F52F5D5A-EB4C-4B16-94A5-C60F9FF5624D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E6668A5-35EE-490E-90D2-1AF451ECD2F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D28DA2E6-E620-42B0-851B-5660A8C5A10E
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andon Llazi")                    , Nga 
Data ishte                      ("15/01/2002")            u be              ("16/09/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andon Llazi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("16/09/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

04/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-968115-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.28.12.2012 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Lagjja Xhevdet Nepravishta, prane Ambulances.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-565127-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

20/08/2014 Numri i ceshtjes: CN-605231-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date 
18.08.2014 ku eshte vendosur:Ndryshimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0672060901")         
Objekti ishte            ("Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve dhe 
mallrave te ndryshem industriale ,lavazh,materiale ndertimi,inerte e bar.ndertime e 
rikonstruksione te godinave civile dhe ekonomike ,punime dheu,sistemime e tarracime 
terrenesh,ndertim e asfaltim rrugesh,ndertim vepra arti,ndertime ujesjellesa e 
kanalizime.Ndertim i nyjeve te prodhimit te betonit dhe llaçit dhe shitje te prodhimeve te 
betonit dhe llaçit.")          u be            ("Prodhim dhe Furnizim Asfalto-Betoni. 
Rikonstruksion dhe ndertim objektesh civile, industriale e turistike. Ndertime 
struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Ndertim objekte 
hidraulike dhe hidroteknike. Germim dheu dhe punime murature. Punime 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB051438-DC0D-47AF-8855-8532A244BDFE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=994D2D19-A6C1-4DAF-9B7D-862DF0DFD3B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E92A0392-8A63-41B1-B4C9-E7D3F2225994
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=658D0EFE-5246-4540-96D5-00276F91EB90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E7816E5-60FA-4F0E-ABEB-07DAA98C631C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B2B402C-F1AD-441A-9A73-1723D48C43A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54478053-F501-40D5-AC8F-6CAEE0BA3253
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54E727D1-515A-427D-922E-FB81FE74DFAC
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nentokesore, ura dhe vepra arti. Ndertim: Rruge, Autostrada, Ujesjellesa, 
Gazsjellesa, Mbrojtje lumore, Sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertime impiante 
per prodhimin e energjise elektrike, nenstacione dhe kabina te tensionit te mesem. 
Ndertim vepra te vecanta e punime speciale ndertimi. Studime dhe punime te 
inxhinierise se mjedisit. Konsulence dhe Projektim te objekteve te ndryshme civile, 
industriale e turistike. Zhvillim Prone dhe Menaxhim Projekti. Punime restaurimi. 
Import-Eksport dhe tregetim materiale ndertimi, elektrike dhe hidraulike. Makineri 
te renda dhe impiante me qera.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/08/2014 Numri i ceshtjes: CN-607438-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 11.08.2014, ku eshte 
vendosur:1) miratimi i kalimit te rezervave te tjera per 135 433 216 leke, rezervave ligjore 
prej 7 796 610 leke dhe te fitimit te vitit 2013 prej 4 600 651 leke duke kaluar shumen 7 
930 477 leke ne rezerve ligjore dhe shumen 139 900 000 leke ne shtim te kapitalit;2)  
caktimi si ekspert kontabel i zj. Eleda Dhima me license Nr.197, date 30.01.2009, per 
vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar, vendimit Nr.3, date 19.08.2014 per 
miratimin e Raportit te Ekspertit. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel date 
18.08.2014.
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "140.000.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "1.400.000,00"         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@llazo.al")         
Website ishte            ("")          u be            ("www.llazo.al")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Andon Llazi")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("100.000,00")            u be              ("140.000.000,00")           

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

10/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-860124-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08DEDB87-F537-4C13-9578-0A817A410697
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70BB9895-EFFF-4192-ACA5-3F0AD23DE9B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6181BF38-3AB6-4409-AD18-B72E11447614
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87B38EB6-1966-4F04-9B28-1517E92621BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBB225F8-7AFE-491D-A40C-320B86A6FA82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E02833C-3EB6-45F0-8F46-3E97D88A834A
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23/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-163429-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.

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

27/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-170181-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 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

22/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-301371-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 28.08.2015 te administratorit ku 
eshte vendosur hapja e nje adrese sekondare.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Lagjja Gafurr Muço, Rruga Vath Korreshi, godine banimi dhe sherbimi 8 kt ( 1 kt 
sherbim + 7 kt banimi ).;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-525997-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date: 
27.01.2016, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e 11 adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
APV Astra me targe AA 934 DE.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
APV Astra me targe AA 943 DE.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15F8966D-55A4-4C17-A79B-5744845A2C72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15F8966D-55A4-4C17-A79B-5744845A2C72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CDDDD84-DCC7-4A5F-B4E0-5828DC6C8FD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC592441-181E-4CE4-A7B3-8E065E2E0232
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED0C7775-C728-458D-A447-5EA00C0EB2DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67BFCB9B-7F0D-4460-B9EA-698F2180D64B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67BFCB9B-7F0D-4460-B9EA-698F2180D64B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=14212126-C05F-42A0-86C2-8EFF1BBF3941
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D0985B6-3530-4B6A-AC53-F39EA4005406
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5CDCF957-92D1-4A21-8314-ABDE8F7B0AB1
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ATV Man me targe LU 2237 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Astra me targe AA 935 DE.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Astra me targe LU 1273 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2239 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 1807 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2238 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
APV Mercedes Benz me targe AA 933 DE.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2236 C.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Astra me targe AA 931 DE.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-533883-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris Datë. 
02.02.2016, për hapjen e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Daf me targe AA 830 CE.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-600364-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures se pergjithshme, Nr.2369 Rep, Nr.1099/1 
Kol, date 16.09.2011, sipas se ciles z. Andon Llazi, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te 
shoqerise " LLAZO" sh.p.k, autorizon z. Arben Kuka, te cilit i jap te drejte dhe 
kompetence te plote qe ne emer dhe per llogari te perfaqesuesit dhe te shoqerise se tij te 
kryeje veprimet e percaktuara ne prokure.  

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-609244-03-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7E943CB-5859-4422-9AE1-DEAA016E8101
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=746FB9AA-9AC7-4252-8481-FF05C4EB0DB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BB98EFD-9D57-49A3-9059-328AF4345397


11

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.20, datë 23.03.2016, ku është 
vendosur: - Ndryshimi i adresës  kryesore të aktivitetit.-Mbyllje adresash dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Bishqethem, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21.;         
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Lagjja Xhevdet Nepravishta, prane Ambulances.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         KOLONJE;         
BISHQETHEM;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-652211-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 15.04.2016, ku eshte vendosur: 
Mbyllje adresash dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Lagjja Gafurr Muço, Rruga Vath Korreshi, godine banimi dhe sherbimi 8 kt ( 1 kt sherbim 
+ 7 kt banimi ).;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Bishqethem 1 prane rruges se Kemishtaj.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-685737-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Deshmise se Trashegimise Ligjore date 
06.05.2016 per trashegimlenesin Andon Llazi, duke percaktuar si trashegimtare ligjore z. 
Aldi Llazi - i biri ne 1/2 pjese dhe z. Anea Llazi - i biri ne 1/2 pjese, te cilet trashegojne 
pasurite ne pjese te barabarta dhe mbartin mbi vete te gjithe detyrimet ligjore qe rrjedhin 
prej tyre. Depozitimi i vendimit date 06.05.2016, ku eshte vendosur emerimi i 
administratorit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Anea Llazi")                      Numri i aksioneve "50,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "70.000.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Aldi Llazi")                      Numri i aksioneve "50,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "70.000.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Andon Llazi")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F62EAEF6-71BD-414C-862C-90F0BD47504A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2276EC2-A28E-463B-8F82-CE94ADA6B519
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Aldi Llazi")                      Nga data "06/05/2016             
Ne daten "06/05/2021
eshte larguar administratori:            ("Andon Llazi")         

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

03/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-732436-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Pergjithshme Nr.869 Rep., Nr.387/2 
Kol,. date 11.05.2016 leshuar nga Z.Aldi Llazi i cili emeron perfaqesues Z. Anea Llazi te 
cilit i jepen tagra: Te nenshkruaje cdo document te nevojshem dhe te kryeje çdo veprim 
ligjor qe ka lidhje me biznesin prane cdo subjekti privat dhe shteteror, person fizik apo 
juridik, ose zyre noterie, te perfaqesoje shoqerine ne marredheniet kontraktore me subjekte 
te ndryshme. Te paraqitet ne sportelet e te gjitha bankave per te kryer veprime per emer 
dhe llogari te shoqerise si derdhje, terheqje, çelje llogarie apo cdo veprim tjeter I 
nevojshem, marrje kredie etj, mbyllje llogarie, transferta te cdo lloji si brenda dhe jashte 
vendit. Te kryeje lidhje kontrata shitblerje per pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme kudo 
te te ndodhen per llogari te shoqerise . Te jape pse te marre me qera objekte ne pronesi te 
shoqerise, te kryeje veprime te ndryshme ne te gjitha institucionet, prane QKR-se , Deges 
se Tatimeve, prokurori, Gjykate, Bashki apo institucione te tjera publike ose private. Te 
perfaqesoje shoqerine ne cdo lloj tenderi duke dorezuar, terhehqur apo depozituar, 
nenshkruar per emer dhe llogari te shoqerise.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

09/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-805165-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

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
Bilanci Kontabël

29/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-849783-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2015.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2883D535-1858-4747-BA4C-814B7E73C97C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60ED3BE2-5710-40FA-BD7B-C57A16087710
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E17B7595-5980-4539-9F6E-DD061F5EBC70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A81317C8-3AD0-4F3C-BCD3-CA3C8590B1CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF85D7AC-BA76-43B8-AEF8-0C4FC7921DAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D785F72B-FF63-47A8-9C2A-B775508A4BE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D785F72B-FF63-47A8-9C2A-B775508A4BE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45DFF2A1-10D0-42F2-9A09-F74D1550D083
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Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

12/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-878666-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DORZIM BILANCI 2009.

27/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-941284-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 21.09.2016 per ndryshimin e 
objektit.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe Furnizim Asfalto-Betoni. Rikonstruksion dhe ndertim 
objektesh civile, industriale e turistike. Ndertime struktura parafabrikate prej betonarme, 
druri dhe metalike. Ndertim objekte hidraulike dhe hidroteknike. Germim dheu dhe punime 
murature. Punime nentokesore, ura dhe vepra arti. Ndertim: Rruge, Autostrada, 
Ujesjellesa, Gazsjellesa, Mbrojtje lumore, Sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertime 
impiante per prodhimin e energjise elektrike, nenstacione dhe kabina te tensionit te 
mesem. Ndertim vepra te vecanta e punime speciale ndertimi. Studime dhe punime te 
inxhinierise se mjedisit. Konsulence dhe Projektim te objekteve te ndryshme civile, 
industriale e turistike. Zhvillim Prone dhe Menaxhim Projekti. Punime restaurimi. Import-
Eksport dhe tregetim materiale ndertimi, elektrike dhe hidraulike. Makineri te renda dhe 
impiante me qera.")          u be            (" Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfalto - 
betoni. Rikonstruksion dhe ndertim objektesh civile, industriale e turistike. Ndertime 
struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Ndertim objekte 
hidraulike dhe hidroteknike. Germim dheu dhe punime murature. Punime 
nentokesore, ura dhe vepra arti. Ndertim: rruge, autostrada, tunele, ujesjellesa, 
gazsjellesa, linja elektrike, mbrojtje lumore, sisteme hidraulike, trajtimit te ujit dhe 
bonifikime. Ndertime impiante per prodhimin e energjise elektrike, nenstacione dhe 
kabina te tensionit te larte dhe te mesem. Ndertim vepra te vecanta e punime speciale 
ndertimi. Punime te inxhinierise se mjedisit. Studim dhe vleresim te ndikimit ne 
mjedis. Projektues konstruktor, instalor, vepra hidraulike, rruge-hekurudha, ura dhe 
vepra arti, sinjalizimit rrugor. Studim/vlerism gjeollogo-inxhinierik i truallit per 
objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, per objekte te medha H/C, porte aeroporte, 
bazamente me ngarkesa te medha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim 
fotogrametrik - hartografik, bazamente gjeodezike, rivelime topografike te gjitha 
shkallet. Konsulence dhe projektim te objekteve te ndryshme civile, industriale dhe 
turistike. Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone. Punime restaurimi. 
Import - eksport dhe tregetim materiale ndertimi, elektrike dhe hidraulike. Makineri 
te renda dhe impiante me qera.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7926BF65-6D63-424C-9535-5D128FA20B63
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4705D6CB-2D77-4789-A759-896188DEB55C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11A6A380-ECFA-4B81-84F1-AA14E3AD0DAD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B941487-4141-4FB4-AD5A-538AAC359AAA
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26/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-006839-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM TE PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 
2008

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

09/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-192356-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Administratorit të Shoqërisë, Nr.26., 
datë 09.03.2017 ku është vendosur: Hapja e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         
Rruga Boris Plumbi  dhe Rruga Kenedi nr.pasurise 1/863, zona kadastrale 8561.;         
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-405531-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016

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

10/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-423385-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 09.08.2017 ku 
eshte kerkuar : Mbyllja dhe hapja e nje adrese dytesore.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion MAN me targe AA 782 RN.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 1807 C.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A768FF6B-9737-4E62-B246-553B9083A2A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7BF6CCF-3162-4827-9FC6-C229276B032B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=450C02E8-C098-416B-89D3-88B1C71A2F58
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7352557-4B72-4862-8F87-A8F27BE9592D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E1CC81B-7EFA-4A45-84CF-F06DA11293FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26BABAA5-1FE0-479E-87D3-D1082B9263C9
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31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-891281-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.

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

07/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-927868-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 04.09.2018 per mbyllje te 4(kater) 
adresave dytesore dhe hapje te 7( shtate) adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Automjet ATP Fiat me targe AA 485 SC;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
MT Orenstein & Koppel me targe AE MT 01.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Automjet ATV Merlo me targe AA 245 PE;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
MT  Komatsu me targe AE MT 10;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Automjet Kamion Man me targe AA 297 PE;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Gjysem Rimorkio Bartaletti me targe AA R 857.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Automjet ATV Man me targe AA 680 TO;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2238 C.;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         Rruga 
Boris Plumbi  dhe Rruga Kenedi nr.pasurise 1/863, zona kadastrale 8561.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2239 C.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
"KONGRESI LUSHNJES";         "

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

25/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-985497-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 24.10.2018 per ndryshim objekti 
dhe hapje adrese dytesore.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E18A3647-5F5E-4F80-A4C8-0D6EA4813C85
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C4406E3-9E57-4CCC-A60C-48ADA1A424CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA24ADB3-D0CD-461F-80F4-E1457EEA461D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5BE86C8-6877-4980-A069-03DAD48D0BA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=100D6D44-27B4-4F3F-842A-CAB783D86138
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Objekti ishte            (" Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfalto - betoni. Rikonstruksion 
dhe ndertim objektesh civile, industriale e turistike. Ndertime struktura parafabrikate prej 
betonarme, druri dhe metalike. Ndertim objekte hidraulike dhe hidroteknike. Germim dheu 
dhe punime murature. Punime nentokesore, ura dhe vepra arti. Ndertim: rruge, 
autostrada, tunele, ujesjellesa, gazsjellesa, linja elektrike, mbrojtje lumore, sisteme 
hidraulike, trajtimit te ujit dhe bonifikime. Ndertime impiante per prodhimin e energjise 
elektrike, nenstacione dhe kabina te tensionit te larte dhe te mesem. Ndertim vepra te 
vecanta e punime speciale ndertimi. Punime te inxhinierise se mjedisit. Studim dhe 
vleresim te ndikimit ne mjedis. Projektues konstruktor, instalor, vepra hidraulike, rruge-
hekurudha, ura dhe vepra arti, sinjalizimit rrugor. Studim/vlerism gjeollogo-inxhinierik i 
truallit per objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, per objekte te medha H/C, porte 
aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim 
fotogrametrik - hartografik, bazamente gjeodezike, rivelime topografike te gjitha shkallet. 
Konsulence dhe projektim te objekteve te ndryshme civile, industriale dhe turistike. 
Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone. Punime restaurimi. Import - eksport dhe 
tregetim materiale ndertimi, elektrike dhe hidraulike. Makineri te renda dhe impiante me 
qera.")          u be            (" • Prodhim dhefurnizim betoni dhe asfaltobetoni. •

Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike. •
Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, 

detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te ujit tëpijshëm/ndotur dhe 
bonifikime. • Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike,punime detare, 
thellimi/drenimi/mbrojtje,punime speciale ndërtimi. • Mirëmbajtje rutinë rrugë 
dhe vepra publike. • Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone. •

Ndërtime struktura parafabrikate prej beton arme, druri dhe metalike. •
Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe per forcim dhera. •
Punime për prishjen e ndërtimeve. • Punime nëntokësore, ura dhe vepra 

arti. • Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve 
të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. •

Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe 
kabina të tensionit të lartë,të mesëm dhe të ulët.  • Punimepër automatizim 
industrial, pajisje, makineri, sisteme të ndryshm eelektrike, elektronike, mekanike. •

Studim dhe vlerësim te ndikimit ne mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. 
• Konsulencë, studim, projekti markitektonik, konstruktiv, 
hidrosanitar,elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhevepra 
arti,sinjalizimi rrugor. • Studim/kërkim shkencor inxhinierik,financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. • Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
objekte civile-ekonomike mbi 5kate,përobjekte të mëdha H/C,porte 
aeroporte,bazamente me ngarkesa të mëdha.Projekte hidrogjeologjike. •

Projektim fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente gjeodezike-
rilevime topografike të gjitha shkallët. • Projektim dhe prodhim I dyerve, dritareve 
duralumin,plastike,vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. • Veprimtari të 
tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe transportimin 
,ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo 
mbetjeve të ngurta urbane. • Shërbime ekspertize dhe profesionale të mbrojtjes 
civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe 
kullotat. • Veprimtar ibujqësore, prodhimi dh etregtimi I farërave, fidanëve dhe 
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pemëve dekorative. • Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të 
impiante vetë prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, 
termocentrale, impiante fotovoltaike, oleoike. • Studim,kërkim/zbulim, projektim, 
konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter 
shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e 
burimeve natyrore tëu jërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi 
dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara dhe të 
përpunuara.Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. • Prodhimi dhe përdorimi i 
materialeve plasëse dhe shpërthyese. • Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të 
parafabrikuara,mure mbajtës,tombino,pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe 
kuneta • Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim,fraksionim 
materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. • Prodhimdhe/ose amballazhim të 
materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, 
cimento dhe granil. • Ndërtim, zhvillim dhe operimi qendrave të të dhënave 
elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të programeve/software 
të teknologjisë së informacionit. • Veprimtari imobiliare, shit-blerje dhe/ose qera 
dhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime të 
ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  • Financim dhe investim në 
sipërmarrje të ndryshme, të gjitha format e kredi dhënies, faktoringut, të gjitha 
shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të 
ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. • Import-export dhe tregëtim me 
shumicë dhe/ose pakicë dhe online tëmaterialeve të ndërtimit, 
industriale,ushqimore,bujqësore,blegtorale,elektroshtëpiake,hidraulike,elektrike,dru
sore,pjesë këmbimi të reja dhe përdorura,brenda dhe jashtë vendit. • Tregëtim me 
pakicë të naftës,gazit dhe nënprodukteve të tyre. • Shërbime hoteleri-turizim 
dhe bar-restorant. • Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. • Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve 
apoimpianteve teknologjike. • Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar 
për llogari të vet dhe të tretë. • Shërbim peshëmatje. • Autoservis për 
autovetura, kamion dhe makineri të rënda.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Terheqes Mercedes - Benz me targe AA 606 VH.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-171135-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.18.04.2019, për të hapur adrese 
dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Kel Kodheli, A.S Themeli, shtepi perdhese.;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C72FADFD-AAE8-4C8A-B3D1-7FF28EE9205F


18

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-196734-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve  datë 
15.05.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte            (" • Prodhim dhefurnizim betoni dhe asfaltobetoni. •

Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike. •
Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, 

detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te ujit tëpijshëm/ndotur dhe bonifikime. •
Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike,punime detare, 

thellimi/drenimi/mbrojtje,punime speciale ndërtimi. • Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe 
vepra publike. • Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone. • Ndërtime 
struktura parafabrikate prej beton arme, druri dhe metalike. • Gërmim dheu, mure 
mbajtëse, stabilizim skarpate dhe per forcim dhera. • Punime për prishjen e 
ndërtimeve. • Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. • Punime restaurimi në 
monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje 
në qendra historike dhe kulturore. • Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë 
elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë,të mesëm dhe të ulët.  •

Punimepër automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të ndryshm eelektrike, 
elektronike, mekanike. • Studim dhe vlerësim te ndikimit ne mjedis. Punime të 
inxhinierisë së mjedisit. • Konsulencë, studim, projekti markitektonik, konstruktiv, 
hidrosanitar,elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhevepra 
arti,sinjalizimi rrugor. • Studim/kërkim shkencor inxhinierik,financiar dhe ekonomik, 
studime fizibiliteti. • Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-
ekonomike mbi 5kate,përobjekte të mëdha H/C,porte aeroporte,bazamente me ngarkesa të 
mëdha.Projekte hidrogjeologjike. • Projektim fotogrametrik-hartografik-topografik, 
Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. • Projektim dhe prodhim 
I dyerve, dritareve duralumin,plastike,vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. •

Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe 
transportimin ,ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, 
prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. • Shërbime ekspertize dhe profesionale të 
mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet 
dhe kullotat. • Veprimtar ibujqësore, prodhimi dh etregtimi I farërave, fidanëve dhe 
pemëve dekorative. • Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impiante 
vetë prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, 
impiante fotovoltaike, oleoike. • Studim,kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, 
sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore tëu jërave 
minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e 
mineraleve te papërpunuara dhe të përpunuara.Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. •

Prodhimi dhe përdorimi i materialeve plasëse dhe shpërthyese. • Prodhim dhe 
tregëtim produkte betoni të parafabrikuara,mure mbajtës,tombino,pllaka trotuari, bordure, 
puseta, kapak dhe kuneta • Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4DE453D-C297-4599-BE29-F820F21DD2F5
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prodhim,fraksionim materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. •Prodhimdhe/ose amballazhim 
të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento 
dhe granil. • Ndërtim, zhvillim dhe operimi qendrave të të dhënave elektronike. Instalim 
dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të programeve/software të teknologjisë së 
informacionit. • Veprimtari imobiliare, shit-blerje dhe/ose qera dhënie, të pasurive 
të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime të ndryshme publiciteti, 
reklamimi dhe promocioni.  • Financim dhe investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha 
format e kredi dhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të 
parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. •

Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online tëmaterialeve të 
ndërtimit, 
industriale,ushqimore,bujqësore,blegtorale,elektroshtëpiake,hidraulike,elektrike,drusore,p
jesë këmbimi të reja dhe përdorura,brenda dhe jashtë vendit. • Tregëtim me pakicë të 
naftës,gazit dhe nënprodukteve të tyre. • Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-restorant. •

Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të 
tyre. • Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apoimpianteve teknologjike. •

Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. •
Shërbim peshëmatje. •Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda.")          

u be            ("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe 
ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, 
tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, 
trajtimit te ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe 
hidroteknike, punime detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. 
Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe 
zhvillim prone.  Ndërtime struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe 
metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim dhera. 
Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime 
restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë 
kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. Ndërtime impiante për 
prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të 
mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të 
ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne 
mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te mbetjeve te 
ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, konstruktiv, 
hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra 
arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, 
bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim 
fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të 
gjitha shkallët. Projektim dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, 
vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. Veprimtari të tjera profesionale 
lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, 
perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo mbetjeve të 
ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur 
me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe kullotat. 
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Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, 
impiante fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, 
sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të 
ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda 
vendit e mineraleve te papërpunuara dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i 
lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i materialeve plasëse dhe shpërthyese. 
Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, 
pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta Shfrytëzim karrierash lumore 
dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim 
dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm 
llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të 
të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-
blerje dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari 
dhe shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe 
investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të 
gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. 
operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe 
tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të materialeve të ndërtimit, 
industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, 
drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë vendit. Tregëtim me 
pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-
restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo 
impianteve teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari 
të vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe 
makineri të rënda. ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-197769-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 15.05.2019, per hapjen dhe 
mbylljen e adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
ATP FORD me targe AA 135 OH;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Gjysem rimorkio TECNOCAR me targe AFR 576.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
Automjet ATV Merlo me targe AA 245 PE;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D59379D-0B72-4893-97A5-B84B90212C02
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-294298-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Pasqyrave financiare te vitit 2018. 

Lista e Dokumenteve:
Llazo V.pdf
llazo Pasqyra e pozicionit financiar (15).xlsx
llazo bilanc.pdf
llazo Pasqyra e performancës.xlsx

05/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-300268-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
05.08.2019, ku është vendosur: Mbyllja e 1(një) adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Kel Kodheli, A.S Themeli, shtepi perdhese.;         "

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

03/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-323480-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 02.09.2019 për hapje/mbyllje 
adresash dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Allkaj;         TOSHKES;         
Sistemim asfaltim i rrugeve ne fshatin Toshkes;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Terbuf;         TERBUF;         
Ndertim kopeshti me dreke ne fshatin Çerme Sektor,Njesia Administrative Terbuf, 
Bashkia Divjake.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Kolonje;         BISHQETHEM;         
ATV MAN me targe AA 966 XT;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATV Man me targe LU 2237 C.;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=109BDCC3-6363-4D4F-8B0F-B3331BC88F8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F84CAAE1-7800-42E1-888A-C21095D137EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87AAABB9-6BC1-4029-9D07-08322E4F6319
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0E39AF9-18AB-4A89-9991-D901AE2D1DD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C3CB200-6B6E-433C-8B34-75D18D46FD70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67C7C983-82A3-4D2D-ADF1-73E839DEE4EB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=461C4F14-900C-4E72-B400-97BE41E3CFE8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=461C4F14-900C-4E72-B400-97BE41E3CFE8
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-412865-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
20.11.2019 ku eshte vendosur: Ndryshim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe 
ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, 
ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te 
ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime 
detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe 
vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone.  Ndërtime struktura 
parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim 
skarpate dhe përforcim dhera. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura 
dhe vepra arti. Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i 
monumenteve të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. 
Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të 
tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, 
makineri, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te 
ndikimit ne mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te 
mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, 
konstruktiv, hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe 
vepra arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte 
civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim fotogrametrik-hartografik-
topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim dhe 
prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo 
modeli. Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe 
transportimin, ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, 
prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të 
mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet 
dhe kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, impiante 
fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, sipërmarrje zbatuese 
dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha 
llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; 
nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara 
dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i 
materialeve plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të 
parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta 
Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe 
tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose 
gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C2E2502-A5E0-4AF5-979F-2D7CEC759DE9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9896D05F-2C78-45E1-9F42-699D16D952CE
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qendrave të të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-blerje 
dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime 
të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe investim në sipërmarrje 
të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave 
dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. 
Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të 
materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, 
hidraulike, elektrike, drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë 
vendit. Tregëtim me pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-
turizim dhe bar-restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve 
teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. 
Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda. ")          u 
be            ("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe 
ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, 
tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, 
trajtimit te ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe 
hidroteknike, punime detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. 
Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe 
zhvillim prone.  Ndërtime struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe 
metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim dhera. 
Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime 
restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë 
kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. Ndërtime impiante për 
prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të 
mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të 
ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne 
mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te mbetjeve te 
ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, konstruktiv, 
hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra 
arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, 
bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim 
fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të 
gjitha shkallët. Projektim dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, 
vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. Veprimtari të tjera profesionale 
lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, 
perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo mbetjeve të 
ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur 
me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe kullotat. 
Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, 
impiante fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, 



24

sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të 
ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda 
vendit e mineraleve te papërpunuara dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i 
lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i materialeve plasëse dhe shpërthyese. 
Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, 
pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta Shfrytëzim karrierash lumore 
dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim 
dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm 
llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të 
të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-
blerje dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari 
dhe shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe 
investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të 
gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. 
operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe 
tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të materialeve të ndërtimit, 
industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, 
drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë vendit. Tregëtim me 
pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-
restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo 
impianteve teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari 
të vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe 
makineri të rënda. Prodhim , ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-442521-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 27.12.2019, ku eshte kerkuar: 
Mbyllje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Allkaj;         TOSHKES;         
Sistemim asfaltim i rrugeve ne fshatin Toshkes;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-449656-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 13.01.2020, ku eshte vendosur: 
Shtim  objekti te aktivitetit te shoqerise.  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9ABD97C-434A-4C69-8E05-0D482A399DD4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=447B8F3E-1466-4D3F-8CF0-E3DA2AEA8B30
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Objekti ishte            ("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe 
ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, 
ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te 
ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime 
detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe 
vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone.  Ndërtime struktura 
parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim 
skarpate dhe përforcim dhera. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura 
dhe vepra arti. Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i 
monumenteve të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. 
Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të 
tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, 
makineri, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te 
ndikimit ne mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te 
mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, 
konstruktiv, hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe 
vepra arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte 
civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim fotogrametrik-hartografik-
topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim dhe 
prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo 
modeli. Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe 
transportimin, ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, 
prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të 
mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet 
dhe kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, impiante 
fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, sipërmarrje zbatuese 
dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha 
llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; 
nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara 
dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i 
materialeve plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të 
parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta 
Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe 
tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose 
gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i 
qendrave të të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-blerje 
dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime 
të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe investim në sipërmarrje 
të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave 
dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. 
Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të 
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materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, 
hidraulike, elektrike, drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë 
vendit. Tregëtim me pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-
turizim dhe bar-restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve 
teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. 
Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda. Prodhim , 
ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore.")          u be            ("Prodhim dhe 
furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, 
industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, 
mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te ujit të 
pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime 
detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. Mirëmbajtje rutinë 
rrugë dhe vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone.  Ndërtime 
struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim dheu, mure 
mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim dhera. Punime për prishjen e 
ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime restaurimi në 
monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore, 
ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. Ndërtime impiante për prodhimin e 
energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të mesëm dhe të 
ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të ndryshme 
elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne mjedis. Punime 
të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te mbetjeve te ngurta jo te 
rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, konstruktiv, hidrosanitar, 
elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra arti, sinjalizimi 
rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe ekonomik, studime 
fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-
ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim fotogrametrik-hartografik-
topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim 
dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, vetratave dhe fasadave të 
xhamit të çdo modeli. Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, 
grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e 
mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize 
dhe profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, 
energjitike apo me pyjet dhe kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I 
farërave, fidanëve dhe pemëve dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi 
dhe/ose financim të impianteve të prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si 
hidrocentrale, termocentrale, impiante fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, 
projektim, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me 
karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, 
shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, 
prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara dhe 
të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i 
materialeve plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të 
parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe 
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kuneta Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale 
inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të materialeve të 
ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. 
Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të të dhënave elektronike. Instalim dhe 
tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të programeve/software të teknologjisë së 
informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-blerje dhe/ose qeradhënie, të pasurive të 
luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime të ndryshme publiciteti, 
reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe investim në sipërmarrje të ndryshme, të 
gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të 
transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. Zyrë 
këmbimi valutor. Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online 
të materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, 
elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, 
brenda dhe jashtë vendit. Tregëtim me pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të 
tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-restorant. Grumbullim, cmontim dhe 
shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të 
makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve teknologjike. Shërbim transporti 
kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. 
Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda. Prodhim , ndertim, 
montim dhe mirembajtje sera bujqesore. Import-Eksport dhe tregtimi me shumice 
dhe pakice i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve industriale, sistemeve hidraulike, 
elektrike dhe elektronike, pjeseve te tyre te kembimit dhe te konsumit, bateri, 
gomave, etj ne fushat e transportit, logjistikes portuale, ndertimit, energjitikes, 
bujqesise, teknologjise se informacionit dhe komunikimit, industrise minerale, asaj te 
prodhimit, etj.  ")         

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

26/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-473675-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të administratorit të shoqërisë, datë 
21.02.2020, ku është vendosur: Hapja e 1 (një) adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         
"Ndërtimi i 2(dy) objekteve në Vlorë (Nr.1 Godinë banimi 8 kat dhe 1 kat parkim 
nën tokë dhe Nr.2 Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat dhe 1 kat parkim nën tokë)" në 
pasurinë me nr 29/293, zona kadastrale 8605, adresë lagjia "Kushtrimi" rruga 
"Jakov Xoxa".;         "

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6ED8D526-75CD-4D9C-9CCA-3D3D0CA1555D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8318AE2-B883-4FE4-AA68-90457430470F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8318AE2-B883-4FE4-AA68-90457430470F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1904040-3999-46D4-A8F9-A774B1F4CFA1
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

03/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-477258-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 28.02.2020, në të cilën është 
vendosur hapja e 1(një) adrese dytësore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         KARBUNARE;         
Karbunare e Poshtme, Qender grumbullimi per ruajtjen, distribuimin dhe eksportin 
e frutave, perimeve dhe agrumeve;         "

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

10/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-480852-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të administratorit të shoqërisë, datë 
09.03.2020, ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATP Opel me targe AA 708 ZU;         "

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

13/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-565596-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
llazo shenime.pdf
llazo vendim.pdf
performanca.xlsx
pozicioni.xlsx

24/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-578667-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E198A93E-AE5F-4905-A243-765D326828A4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5824A436-7F9A-4069-BB8F-ADE293F77E24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5824A436-7F9A-4069-BB8F-ADE293F77E24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CC531A5-5FD1-4DAF-BE37-2463DFE34B4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CC531A5-5FD1-4DAF-BE37-2463DFE34B4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2168EA9-E1A1-4229-9DDB-6583591F26D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0BB7C86-041C-46B1-A7B5-51C613289C0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0BB7C86-041C-46B1-A7B5-51C613289C0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67B94F69-D997-4FBF-B7C4-586244F805B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11E8C2F1-89BE-4AE7-9C95-9B41F4A7887D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20DBD4EA-8D31-412B-AFBC-097A9B5179F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E86CB09-AE6D-4125-907C-3EA97186B10E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=054C23E8-9716-4549-B6B2-65439DA3DBB9
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24.08.2020 ku eshte vendoosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe 
ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike.  Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, 
ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te 
ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime.  Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime 
detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe 
vepra publike.  Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone.  Ndërtime struktura 
parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim 
skarpate dhe përforcim dhera. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura 
dhe vepra arti. Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i 
monumenteve të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. 
Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të 
tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, 
makineri, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te 
ndikimit ne mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te 
mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, 
konstruktiv, hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe 
vepra arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte 
civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim fotogrametrik-hartografik-
topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim dhe 
prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo 
modeli. Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe 
transportimin, ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, 
prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të 
mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet 
dhe kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, impiante 
fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, sipërmarrje zbatuese 
dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha 
llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; 
nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara 
dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i 
materialeve plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të 
parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta 
Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe 
tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose 
gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i 
qendrave të të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-blerje 
dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime 
të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe investim në sipërmarrje 
të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave 
dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. 
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Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të 
materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, 
hidraulike, elektrike, drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë 
vendit. Tregëtim me pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-
turizim dhe bar-restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve 
teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. 
Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda. Prodhim , 
ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore. Import-Eksport dhe tregtimi me shumice 
dhe pakice i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve industriale, sistemeve hidraulike, elektrike 
dhe elektronike, pjeseve te tyre te kembimit dhe te konsumit, bateri, gomave, etj ne fushat e 
transportit, logjistikes portuale, ndertimit, energjitikes, bujqesise, teknologjise se 
informacionit dhe komunikimit, industrise minerale, asaj te prodhimit, etj.  ")          u be            
("Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe ndërtim 
objektesh civile, industriale dhe turistike. Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, 
ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, 
trajtimit te ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime. Ndërtim vepra hidraulike dhe 
hidroteknike, punime detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. 
Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe vepra publike. Menaxhim projekti, investim dhe 
zhvillim prone. Ndërtime struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe 
metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim dhera. 
Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime 
restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë 
kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. Ndërtime impiante për 
prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të 
mesëm dhe të ulët.  Punime për automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të 
ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne 
mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te mbetjeve te 
ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, konstruktiv, 
hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra 
arti, sinjalizimi rrugor.  Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe 
ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, 
bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim 
fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të 
gjitha shkallët. Projektim dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, 
vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. Veprimtari të tjera profesionale 
lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, 
perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo mbetjeve të 
ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur 
me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe kullotat. 
Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve 
dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, 
impiante fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, 
sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
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administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të 
ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda 
vendit e mineraleve te papërpunuara dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i 
lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i materialeve plasëse dhe shpërthyese. 
Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, 
pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta. Shfrytëzim karrierash lumore 
dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim 
dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm 
llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të 
të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të 
programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-
blerje dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari 
dhe shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.  Financim dhe 
investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të 
gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. 
operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe 
tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të materialeve të ndërtimit, 
industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, 
drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me 
pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe bar-
restorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe 
mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo 
impianteve teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari 
të vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe 
makineri të rënda. Prodhim , ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore. 
Import-Eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice i mjeteve, makinerive dhe 
pajisjeve industriale, sistemeve hidraulike, elektrike dhe elektronike, pjeseve te tyre 
te kembimit dhe te konsumit, bateri, gomave, etj ne fushat e transportit, logjistikes 
portuale, ndertimit, energjitikes, bujqesise, teknologjise se informacionit dhe 
komunikimit, industrise minerale, asaj te prodhimit, etj. Servis, riparim, 
ristrukturim, montim dhe tregtim te mjeteve ftohese dhe aksesore, import eksport. 
Projektim, ndertim, administrim i dhomave frigoriferike -platformave te medha 
frigoriferike, supermarketeve, i impianteve industriale frigoriferike per prodhimin 
dhe perpunimin e produkteve te ndryshme ushqimore, bujqesore, industriale dhe 
civile, impianteve te kondicionimit-aspirimit, sisteme ngrohje -ftohje hidrosanitare, 
sisteme kundra zjarrit etj.")         

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

14/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-630724-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 11.12.2020 per hapjen e adresave 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=514AA3AA-9620-43E8-AF83-7975539FC6AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91FBAEEE-30CD-4E78-A55E-8453816250D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91FBAEEE-30CD-4E78-A55E-8453816250D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1CE6709-07CC-4DA5-B40C-D4BFDC9F3406
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dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         KARBUNARE;         
Karbunare e Poshtme, Qender grumbullimi per ruajtjen, distribuimin dhe eksportin e 
frutave, perimeve dhe agrumeve;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Terbuf;         TERBUF;         
Ndertim kopeshti me dreke ne fshatin Çerme Sektor,Njesia Administrative Terbuf, Bashkia 
Divjake.;         "

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

16/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-669133-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date  05.03.2021 per emerimin e 
administratorit  Rexhep Koçi me pergjegjesi te kufizuara per sherbimet ekspertize ne 
fushen e mjedisit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Rexhep Koçi")                      Nga data 
"05/03/2021             Ne daten "05/03/2022

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

06/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-696835-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.05.2021 per riemerimin e 
administratorit te shoqerise Aldi Llazi deri me date 04.05.2025.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Aldi Llazi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/05/2021")            u be              ("04/05/2025")           

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6E67DF1-61E0-42FD-A88E-58B9154C41D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6E67DF1-61E0-42FD-A88E-58B9154C41D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF53599F-6652-48E5-BA13-84A7AADB370A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA3CC788-BE7B-4F48-812F-B1D889F6BD14
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA3CC788-BE7B-4F48-812F-B1D889F6BD14
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A5F330D3-FE6C-43E0-9EE9-D9EBA74F468E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3A835E8-45EF-4B4D-BEFA-E8491564D47D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07B9D5AE-1201-412F-9053-741E1E079E26
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B259E9BE-B1DD-481F-A2FF-978E59FD3434
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B259E9BE-B1DD-481F-A2FF-978E59FD3434
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72444544-07CE-4D0F-962E-9AD37EDE886D
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17/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-699450-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.05.2021, ku eshte vendosur, 
hapja e tre adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion IVECO MAGIRUS me targe AA 813 RO.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATP MERCEDES BENZ me targe AB 752 CM;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion IVECO MAGIRUS me targë AA 814 RO.;         "

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)

23/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-746456-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2020.

Lista e Dokumenteve:
Llazo vendim.pdf
Llazo  shpjegime.pdf
performanca.xlsx
pozicioni.xlsx

01/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-776476-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 01.09.2021 për hapje adresash 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         
Ndertimi i 2(dy) objekteve ne Vlore (Nr.1 Godine banimi 8 kat dhe 1 kat parkim nen 
toke dhe Nr.2 Godine banimi dhe sherbimi 8 kat dhe 1 kat parkim nen toke)" ne 
pasurine me nr 29/293, zona kadastrale 8605, adrese lagjia "Kushtrimi" rruga 
"Jakov Xoxa";         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
"Magazine per grumbullim, perpunim, paketim dhe ruajtje produkteve bujqesore" 
Lushnje, Lagjia Karburane e Poshtme, pasuria nr. 839/33, zona kadastrale 2087;         
"

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=874D4166-1ED5-4B2A-A1C8-2DA1D5254962
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6ECD6044-83DC-4B0E-B1CB-9667D7846995
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05A8CD9E-4437-4557-BF53-FFDE92477095
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05A8CD9E-4437-4557-BF53-FFDE92477095
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96C9A574-4A98-43ED-9489-0BAB1AA398F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D83125A1-68C9-425C-B4B6-8C075538DD63
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CFCB03B-0359-489C-8E87-12DCCBA7D919
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D303C96-C12B-4767-892D-4D4450169318
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

03/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-779374-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 01.09.2021 për mbyllje të dy 
adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         Ndertimi i 
2(dy) objekteve ne Vlore (Nr.1 Godine banimi 8 kat dhe 1 kat parkim nen toke dhe Nr.2 
Godine banimi dhe sherbimi 8 kat dhe 1 kat parkim nen toke)" ne pasurine me nr 29/293, 
zona kadastrale 8605, adrese lagjia "Kushtrimi" rruga "Jakov Xoxa";         "
eshte Hequr Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         "Ndërtimi 
i 2(dy) objekteve në Vlorë (Nr.1 Godinë banimi 8 kat dhe 1 kat parkim nën tokë dhe Nr.2 
Godinë banimi dhe shërbimi 8 kat dhe 1 kat parkim nën tokë)" në pasurinë me nr 29/293, 
zona kadastrale 8605, adresë lagjia "Kushtrimi" rruga "Jakov Xoxa".;         "

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

14/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-799345-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.10.2021 per hapje adrese 
dytesore .

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         SKRAPAR;         Polican;         ;         POLICAN;         
Furnizimi me uje i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe-Peshtan dhe Vodice, Bashkia 
Polican" ne Fshatin Vertop-Bashkia Polican;         "

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

01/11/2021 Numri i ceshtjes: CN-804514-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.26.10.2021, për të hapur tre adresa 
dytësore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9A2DFE0-76F7-4651-BD2D-5551FC764188
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=115C60B2-9B2F-4D61-B0B5-6AD49A7A4505
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=115C60B2-9B2F-4D61-B0B5-6AD49A7A4505
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF558E05-69C3-4CE3-B1B7-0A0A43C9CD3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A1EBCE0-8FFE-44FE-9995-D00C6DB3F3C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A1EBCE0-8FFE-44FE-9995-D00C6DB3F3C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=410180E2-A913-418B-9304-E41D145411CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=410180E2-A913-418B-9304-E41D145411CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46F1A81E-24CB-41B8-938F-E4C78A06CB3C
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eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
ATP Daimler Chrysler me targe AB 792 JM.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Dumper Wacker Neuson me targe AJMT 02.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Eskavator me goma ma targe AIMT 96.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-837513-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 23.12.2021 ku është vendosur: 
Hapje të adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes Benz me targa LU1922C;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes Benz me targa AA132IB;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes Benz me targa me targa AA964BV;         "

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

25/01/2022 Numri i ceshtjes: CN-852355-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.01.2022 per largimin e 
administratorit Z.Rexhep Koçi .

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Rexhep Koçi")         

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

Datë: 13/06/2022 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59ED8C73-879A-4F02-AC45-C1EBC65E81BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AFF8D85-C742-4A88-A3B4-5A252BCA8C46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AFF8D85-C742-4A88-A3B4-5A252BCA8C46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57325D05-55C6-4BF5-8B95-60390FA88D66
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81AFB99D-A8FF-4D01-977C-44D3BED0CB16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9A94A90-A745-45EA-B75D-4C6E64ADC5C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9A94A90-A745-45EA-B75D-4C6E64ADC5C0
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


