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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) L42102004S

2. Data e Regjistrimit 02/09/2014
3. Emri i Subjektit KOLEGJI PROFESIONAL NDËRKOMBËTAR
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/08/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/08/2014

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga 
Sulejman Pasha, Pallati Nr.124, Shkalla 3, Ap.32, Shqipëri 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Te promovoje dhe zhvilloje formimin profesional 

postsekondar, edukimin e vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes 
dhe arsimin per te rritur, ne programet dhe kurset e 
percaktuar prej tij, te lehtesoje punesimin dhe mobilitetin e te 
rinjve e te rriturve, duke ruajtur njekohesisht profilin e nje 
entiteti juridik cilesor, te promovoje dhe inkurajoje 
kontribute ne zhvillimin e komunitetit dhe ne aksione 
sociale. Keto objektiva do te arrihen me ndihmen e mjeteve 
te meposhtme: Pjesemarrja ne fillimin, zhvillimin dhe 
promovimin e programeve e kurseve te formimit profesional 
postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe 
jetes si dhe te arsimit per te rritur ne bashkepunim me boten 
e biznesit;Pjesemarrja, ne bashkepunim me aktoret kryesore 
te sferes se punesimit, ne dialogun social, ne pergatitjen e 
projektligjeve dhe akteve te tjera ligjore, ne dhenien e 
kontributit per zhvillimin dhe zbatimin e strategjive te 
zhvillimit te ketij sektori si edhe te strategjive te lidhura me 
punesimin dhe mbrojtjen e punesimit, me formimin 
profesional postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe 
gjate gjithe jetes dhe te arsimit per te rritur duke e orientuar 
kete pro9es ne perputhje me trendet e zhvillimit te 
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ekonomise se tregut; Mbrojtja ligjore e te drejtave dhe 
interesave te tij; Komunikimi mbi veprimtarine e "KPN"; 
Botimi, riprodhimi dhe publikimi i materialeve metodike, 
profesionale e shkencore per promovimin e rezultateve te 
zhvillimit shkencor dhe te arritjeve te vete KPN; Zhvillimi, 
zbatimi dhe realizimi i projekteve te ndryshme brenda dhe 
jashte vendit, per te zhvilluar potencialin profesional, teknik 
e shkencor dhe per arritjen e objektivave te KPN; Lidhja e 
marreveshjeve bilaterale dhe multilaterale me personat 
juridike dhe fizike, per te realizuar qellimet e percaktuara ne 
statut;Blerja e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te 
nevojshme per kryerjen e veprimtarise dhe funksionimin e 
duhur te KPN;Organizimi dhe / ose pjesemarrja ne takime, 
konferenca, simpoziume, kongrese, forume, tryeza te 
rrumbullakta, ekspozita, seanca komunikimi te specializuara 
me pjesemarrje te nje publiku vendas dhe te huaj, 
bashkepunim aktiv me organizata te huaja te ngjashme; 
Kontributi per mbeshtetjen keshilledhenese dhe ndihme ne 
fushat prioritare te trajnimit per formimin profesional 
postsekondar; -Kryerja e detyrave te tjera qe nuk bien ne 
kundershtim me legjislacionin ne fuqi per te realizuar 
qellimet e percaktuara ne statut. Programe dhe kurse te rinj 
si: Programi i edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes 
(i liçensuar). Programi komunitar i zanateve. Programi i 
TIK-ut, Programi i biznesit. Programi i ndertimeve 
inxhinierike dhe i studimeve profesionale. Programi i 
teknologjise inxhinierike te aplikuar. Programi i muzikes, 
artit dhe dizajn-it. Programi i menaxhimit te turizmit dhe i 
artit kulinar. Programi i ledershipit. Programi i sherbimit 
social dhe shendetesor. Miratimin e kurseve sipas tabeles 
bashkengjitur ketij vendimi.
Ladi Shahini10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/08/2014                Deri: 18/08/2019
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët LadiShahini
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 80.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 80,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 80,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Ortakët GentShahini
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 10,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët JohanaShahini

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 10,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

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

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga 
Sulejman Delvina, Qendra Zayed Business Center, Kati 1, ne 
Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 2/400 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KOLEGJI PROFESIONAL 
NDËRKOMBËTAR
E-Mail:  ladi.shahini@irvaedu.org 
johana.shahini@irvaedu.org
Telefon: 042268262 0696332883 

17. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi

Regjistrimi Fillestar: CN-615424-08-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-758654-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 16.12.2014, per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CEA19BE2-C49E-430E-B623-182093F800FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1EC44B9-0BEA-4338-B333-597171EE8E17
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A095EE91-AA00-4BBD-9BA7-629EE8D5DE09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76D62E7E-4D7F-47F6-ACA9-D36EE88E0B19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B0E3D2D-B4A0-4DA9-A15A-FA3A8B0B03D1
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Qendra Zayed Business Center, 
Kati 1, ne Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 2/400;         "

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

06/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-398966-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit  te shoqerise date 
05.11.2015 ku eshte vendosur :Pushimi i Perkohshem i aktivitetit nga data 05.11.2015 deri 
pa afat.  
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

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

15/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-460385-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 07.12.2015, te asamblese se 
ortakeve, ku eshte vendosur: Shtim i objektit te veprimtarise se shoqerise "KOLEGJI 
PROFESIONAL NDËRKOMBËTAR". Ndryshim i kodit ekonomik (NVE).
Objekti ishte            ("Te promovoje dhe zhvilloje formimin profesional postsekondar, 
edukimin e vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe arsimin per te rritur, ne programet dhe 
kurset e percaktuar prej tij, te lehtesoje punesimin dhe mobilitetin e te rinjve e te rriturve, 
duke ruajtur njekohesisht profilin e nje entiteti juridik cilesor, te promovoje dhe inkurajoje 
kontribute ne zhvillimin e komunitetit dhe ne aksione sociale. Keto objektiva do te arrihen 
me ndihmen e mjeteve te meposhtme: Pjesemarrja ne fillimin, zhvillimin dhe promovimin e 
programeve e kurseve te formimit profesional postsekondar, te edukimit te vazhdueshem 
dhe gjate gjithe jetes si dhe te arsimit per te rritur ne bashkepunim me boten e 
biznesit;Pjesemarrja, ne bashkepunim me aktoret kryesore te sferes se punesimit, ne 
dialogun social, ne pergatitjen e projektligjeve dhe akteve te tjera ligjore, ne dhenien e 
kontributit per zhvillimin dhe zbatimin e strategjive te zhvillimit te ketij sektori si edhe te 
strategjive te lidhura me punesimin dhe mbrojtjen e punesimit, me formimin profesional 
postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe te arsimit per te rritur 
duke e orientuar kete pro9es ne perputhje me trendet e zhvillimit te ekonomise se tregut; 
Mbrojtja ligjore e te drejtave dhe interesave te tij; Komunikimi mbi veprimtarine e "KPN"; 
Botimi, riprodhimi dhe publikimi i materialeve metodike, profesionale e shkencore per 
promovimin e rezultateve te zhvillimit shkencor dhe te arritjeve te vete KPN; Zhvillimi, 
zbatimi dhe realizimi i projekteve te ndryshme brenda dhe jashte vendit, per te zhvilluar 
potencialin profesional, teknik e shkencor dhe per arritjen e objektivave te KPN; Lidhja e 
marreveshjeve bilaterale dhe multilaterale me personat juridike dhe fizike, per te realizuar 
qellimet e percaktuara ne statut;Blerja e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB86CE01-3267-40FA-A1FA-0C39E73B2CB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB86CE01-3267-40FA-A1FA-0C39E73B2CB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E46410E-3EC9-4667-9278-860D267B74C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD3E73EB-E1CB-4FE4-87E3-2DD0B89FD353
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F84BBD4D-A08B-4C04-8218-9E5BF56D2491


5

nevojshme per kryerjen e veprimtarise dhe funksionimin e duhur te KPN;Organizimi dhe / 
ose pjesemarrja ne takime, konferenca, simpoziume, kongrese, forume, tryeza te 
rrumbullakta, ekspozita, seanca komunikimi te specializuara me pjesemarrje te nje publiku 
vendas dhe te huaj, bashkepunim aktiv me organizata te huaja te ngjashme; Kontributi per 
mbeshtetjen keshilledhenese dhe ndihme ne fushat prioritare te trajnimit per formimin 
profesional postsekondar; -Kryerja e detyrave te tjera qe nuk bien ne kundershtim me 
legjislacionin ne fuqi per te realizuar qellimet e percaktuara ne statut. ")          u be            
("Te promovoje dhe zhvilloje formimin profesional postsekondar, edukimin e 
vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe arsimin per te rritur, ne programet dhe 
kurset e percaktuar prej tij, te lehtesoje punesimin dhe mobilitetin e te rinjve e te 
rriturve, duke ruajtur njekohesisht profilin e nje entiteti juridik cilesor, te promovoje 
dhe inkurajoje kontribute ne zhvillimin e komunitetit dhe ne aksione sociale. Keto 
objektiva do te arrihen me ndihmen e mjeteve te meposhtme: Pjesemarrja ne fillimin, 
zhvillimin dhe promovimin e programeve e kurseve te formimit profesional 
postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes si dhe te arsimit per 
te rritur ne bashkepunim me boten e biznesit;Pjesemarrja, ne bashkepunim me 
aktoret kryesore te sferes se punesimit, ne dialogun social, ne pergatitjen e 
projektligjeve dhe akteve te tjera ligjore, ne dhenien e kontributit per zhvillimin dhe 
zbatimin e strategjive te zhvillimit te ketij sektori si edhe te strategjive te lidhura me 
punesimin dhe mbrojtjen e punesimit, me formimin profesional postsekondar, te 
edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe te arsimit per te rritur duke e 
orientuar kete pro9es ne perputhje me trendet e zhvillimit te ekonomise se tregut; 
Mbrojtja ligjore e te drejtave dhe interesave te tij; Komunikimi mbi veprimtarine e 
"KPN"; Botimi, riprodhimi dhe publikimi i materialeve metodike, profesionale e 
shkencore per promovimin e rezultateve te zhvillimit shkencor dhe te arritjeve te vete 
KPN; Zhvillimi, zbatimi dhe realizimi i projekteve te ndryshme brenda dhe jashte 
vendit, per te zhvilluar potencialin profesional, teknik e shkencor dhe per arritjen e 
objektivave te KPN; Lidhja e marreveshjeve bilaterale dhe multilaterale me personat 
juridike dhe fizike, per te realizuar qellimet e percaktuara ne statut;Blerja e pasurive 
te luajtshme dhe te paluajtshme, te nevojshme per kryerjen e veprimtarise dhe 
funksionimin e duhur te KPN;Organizimi dhe / ose pjesemarrja ne takime, 
konferenca, simpoziume, kongrese, forume, tryeza te rrumbullakta, ekspozita, seanca 
komunikimi te specializuara me pjesemarrje te nje publiku vendas dhe te huaj, 
bashkepunim aktiv me organizata te huaja te ngjashme; Kontributi per mbeshtetjen 
keshilledhenese dhe ndihme ne fushat prioritare te trajnimit per formimin 
profesional postsekondar; -Kryerja e detyrave te tjera qe nuk bien ne kundershtim 
me legjislacionin ne fuqi per te realizuar qellimet e percaktuara ne statut. Programe 
dhe kurse te rinj si: Programi i edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes (i 
liçensuar). Programi komunitar i zanateve. Programi i TIK-ut, Programi i biznesit. 
Programi i ndertimeve inxhinierike dhe i studimeve profesionale. Programi i 
teknologjise inxhinierike te aplikuar. Programi i muzikes, artit dhe dizajn-it. 
Programi i menaxhimit te turizmit dhe i artit kulinar. Programi i ledershipit. 
Programi i sherbimit social dhe shendetesor. Miratimin e kurseve sipas tabeles 
bashkengjitur ketij vendimi.")         
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 23/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCC398BB-331E-4E17-87F3-13E8191862A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCC398BB-331E-4E17-87F3-13E8191862A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF9A22E2-6AD3-4539-A700-3761AC576690

