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)
2. Data e Regjistrimit

K62308008S
04/04/2006

3. Emri i Subjektit

UNIVERSITETI " POLIS "

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/03/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/03/2006
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres,
Kilometri 5, Kashar, Tirane.
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

100,00
Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik,
kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën
shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8 të kualifikimit sipas
Kornizës Shqiptare të Kualifikimit (programe profesionale
post sekondare, bachelor, master i shkencave, master
profesional, master ekzekutiv dhe doktoraturë) si dhe kurse
formimi profesional në kuadër të të mësuarit gjatë gjithë
jetës. Në përputhje me vizionin dhe misionin e tij POLIS
gjithashtu kryen kërkim shkencor bazë, të aplikuar dhe
inovacion. Në këtë kuptim kryen publikime, organizon
workshope, shkollë verore, konferenca, seminare,
simpoziume, leksione të hapura, ekspozita, konkurse, etj në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. POLIS ofron gjithashtu
shërbime kancelerie (printim, fotokopjim, skanim, etj).
POLIS ofron shërbim të analizave laboratorike (analiza
mjedisore – uji, toke, ajri dhe matje të eficencës energjitike)
për qëllime didaktike, kërkimore por dhe si shërbim ndaj të
tretëve. POLIS ka krijuar struktura që mbështesin krijimin e
bizneseve të reja (start-up-et) në industritë kreative. POLIS
ofron gjithashtu shërbime konsulence në fushat e ekspertizës.
Projektim dhe konsulencë në kategoritë si më poshtë: Plane
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

ndërsektoriale, rajonale dhe vendore. Projektim arkitekturor
për objekte banimi, industriale, turistike, sportive, qëndra
tregtare, social kulturore, kulti, arsimore, spitalore, terminale
në infrastrukturë dhe vepra arti në infrastrukturë. Projektim
interieri dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte
e parqe. Përgatitje terma reference, detyrë projektimi,
këshillim, asistencë, monitorim, V.N.M. (Vlerësim Ndikim
Mjedisi) dhe V.S.M. (Vlerësim Strategjik Mjedisi). Shoqëria
do të licensohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për
hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore parashkollore,
të arsimit bazë, arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të
mesëm në gjuhë amtare ose të huaj. Dhenia me qera dhe
nenqera e pasurive te paluajtshme.
Sotir Dhamo
Nga: 05/01/2022

Deri: 04/01/2027

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

MAZARS

13. Ortakët

DritanShutina

Nga: 05/01/2017

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

13.2 Numri i pjesëve

25,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

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

Natyre:

GazmendHaxhia

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

14.2 Numri i pjesëve

25,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

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

Deri:

Natyre:

BesnikAliaj

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

15.2 Numri i pjesëve

25,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

Natyre:

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

SotirDhamo

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

16.2 Numri i pjesëve

25,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Emri Tregtar: UNIVERSITETI " POLIS "
Web site: www.univestitetipolis.edu.al
E-Mail: contact@universitetipolis.edu.al
Telefon: 0694061336

18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

19. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-014182-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 04/04
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:35386, Gjykata:Tirane
Te dhenat e regjistrimit fillestar : Emri i subjektit: "UNIVERSITETI POLIS" ; Forma
juridike: Shpk ; Data e regjistrimit: 04.04.2006 ; Data e themelimit: 30.03.2006 ; Kapitali:
100.000 leke ; Ortaket: Besnik Aliaj 21,5%, Klement Kolanec 19,5%i, Dritan Shutina
19,5%, Sotir Dhamo 19,5%, Gazment Haxhia 20%; Selia: Rruga "Vaso Pasha", kati 1-3,
(mbrapa Fakultetit te Drejtesise) ; Kohezgjatja: Pa afat ; Administratori: Sotir Dhamo ;
Objekti: Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e Arkitektures dhe
Politikave te Zhvillimit Urban, me Dege Arkitekture - Urbanistike dhe Planifikim Urban.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-17.12.07 (264).pdf

04/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-160432-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
07/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-404200-06-10
Telefon 1 ishte
("")
u be

("2223922")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Nga Data ishte
("30/03/2006")
u be
("05/01/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/03/2009")
u be
("05/01/2012")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-405199-06-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Klement Kolaneci")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gazmend Haxhia")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gazmend Haxhia")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("20,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gazmend Haxhia")
, Numri i aksioneve
ishte
("20,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Besnik Aliaj")
, Vlera e Kontributit ishte
("21.500,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Besnik Aliaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("21,50")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Besnik Aliaj")
, Numri i aksioneve ishte
("21,50")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shutina")
, Vlera e Kontributit
ishte
("19.500,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shutina")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("19,50")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Dritan Shutina")
, Numri i aksioneve
ishte
("19,50")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sotir Dhamo")
, Vlera e Kontributit
ishte
("19.500,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sotir Dhamo")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("19,50")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sotir Dhamo")
, Numri i aksioneve ishte
("19,50")
u be
("25,00")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-489328-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.12.2010 per Ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane-Durres, Kilometri 5, Kashar, Tirane.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
V.PASHA;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

16/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-520795-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dpozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te
ortakeve te shoqerise Nr 700 Rep,Nr 116/1 Kol date 24-02-2011,per shtimin e objektit te
veprimtarise.Dopozitimi i kerkeses nr.176/11 date 17.02.2011 per hapjen e adresave
dytesore.
Objekti ishte
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e
Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban, me Dege Arkitekture - Urbanistike dhe
Planifikim Urban.")
u be
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla
Nderkombetare e Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban, me Dege
Arkitekture - Urbanistike dhe Planifikim Urban.Tregtim artikuj
kancelarie,libra,revista,gazeta,libra shkollore,literatura te ndryshme,fletepalosje
etj,ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Sherbime kancelarie
(fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Bar-Kafe dhe Mence ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Menaxhim eventesh te ndryshme.Trajnim,kryerja e
kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe
pasuniversitare,kombetare dhe nderkombetare.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane-Durres,Universiteti Polis,Kati pare,Km 5 Kashar.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane-Durres,Universiteti Polis,Kati katert,Km 5 Kashar.;
"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-553365-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i Vendimit te Asamblese se Ortakeve date
16.05.2011.Depozitimi Statutit te ri ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230.
Objekti ishte
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e
Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban, me Dege Arkitekture - Urbanistike dhe
Planifikim Urban.Tregtim artikuj kancelarie,libra,revista,gazeta,libra shkollore,literatura
te ndryshme,fletepalosje etj,ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Sherbime
kancelarie (fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Bar-Kafe dhe Mence ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Menaxhim eventesh te ndryshme.Trajnim,kryerja e
kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe pasuniversitare,kombetare dhe
nderkombetare.")
u be
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla
Nderkombetare e Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban,i cili pebehet nga
Fakulteti i Arkitektures dhe Dizanjit dhe Fakulteti i Planifikimit,Mjedisit dhe
Menaxhimit Urban.Tregtim artikuj kancelarie,libra,revista,gazeta,libra
shkollore,literatura te ndryshme,fletepalosje etj,ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Sherbime kancelarie (fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te
studenteve dhe stafit te Universitetit.Bar-Kafe dhe Mence ne sherbim te studenteve
dhe stafit te Universitetit.Menaxhim eventesh te ndryshme.Trajnim,kryerja e
kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe
pasuniversitare,kombetare dhe nderkombetare.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-568649-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses Nr.271/11 Prot date.30.06.2011 per
mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane-Durres,Universiteti Polis,Kati katert,Km 5 Kashar.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
28/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-666250-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme te ortakeve
Nr.3 date 24.01.2012 ne te cilin u vendos riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Nga Data ishte
("05/01/2009")
u be
("05/01/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Kohëzgjatja ishte
("05/01/2012")
u be
("04/01/2017")
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)

25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-574305-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit

20/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-815570-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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

15/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-978416-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Saktesimi i kodit ekonomik.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@universitetitpolis.edu.al")
Website ishte
("")
u be
("www.univestitetipolis.edu.al")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
16/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-007246-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 10.04.2015, te asamblese se
pergjithshme te ortakeve te shoqerise, ku eshte vendosur: Shtim i objektit te aktivitetit te
shoqerise.
Objekti ishte
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e
Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban,i cili pebehet nga Fakulteti i Arkitektures
dhe Dizanjit dhe Fakulteti i Planifikimit,Mjedisit dhe Menaxhimit Urban.Tregtim artikuj
kancelarie,libra,revista,gazeta,libra shkollore,literatura te ndryshme,fletepalosje etj,ne
sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Sherbime kancelarie
(fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.BarKafe dhe Mence ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Menaxhim eventesh te
ndryshme.Trajnim,kryerja e kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe
pasuniversitare,kombetare dhe nderkombetare.")
u be
("Krijimin e
Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e Arkitektures dhe Politikave te
Zhvillimit Urban,i cili pebehet nga Fakulteti i Arkitektures dhe Dizanjit dhe
Fakulteti i Planifikimit,Mjedisit dhe Menaxhimit Urban.Tregtim artikuj
kancelarie,libra,revista,gazeta,libra shkollore,literatura te ndryshme,fletepalosje
etj,ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Sherbime kancelarie
(fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Bar-Kafe dhe Mence ne sherbim te studenteve dhe stafit te
Universitetit.Menaxhim eventesh te ndryshme.Trajnim,kryerja e
kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe
pasuniversitare,kombetare dhe nderkombetare.Zhvillimi i aktivitetit ne fushen e
Arsimit Parauniversitar Privat, ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne fuqi,
ne fushen e arsimimit, ne Republiken e Shqiperise. Arsimimi Parashkollor
(Kopshtet): Shoqeria do te licensohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per
hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore parashkollore, kopshtet, ne gjuhe
shqipe ose te huaj, duke synuar zhvillimin shoqeror, intelektual e fizik te cdo femije
nga mosha 3 deri ne 6 vjec, ushtrimin e rregullave themelore te sjelljes dhe te
higjenes, kultivimin e vlerave si dhe pergatitjen per arsimin fillor te tyre. Arsimimi
Baze (Shkolla 9-vjecare): Shoqeria do te licensohet ne perputhje me legjislacionin ne
fuqi per hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore te arsimit baze, shkolla 9vjecare, ne gjuhe shqipe ose te huaj, per te ofruar arsimimin baze te femijeve, i cili
perfshin arsimin fillor, nga klasa e pare deri ne klasen e gjashte, dhe arsimin e mesem
te ulet, nga klasa e shtate deri ne klasen e nente. Veprimtaria arsimore ne kete
kategori do te synoje zhvillimin shoqeror, intelektual dhe fizik te cdo nxenesi,
zoterimin e rregullave te sjelljes dhe kultivimin e vlerave, perkujdesjen per shendetin,
si dhe pergatitjen e mjaftueshme per vazhdimin e arsimin te mesem te larte ose per
tregun e punes. Arsimin e mesem te pergjithshem (Gjimnaze); Arsimin e mesem
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Profesional; Arsimin e Mesem te Orientuar: Shoqeria do te licensohet ne perputhje
me legjislacionin ne fuqi per hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore te arsimit
te mesem te larte, i cili perfshin gjimnazin ose arsimin e mesem profesional ose
arsimin e mesem te orientuar, ne gjuhe shqipe ose te huaj. Aktiviteti ne arsimin e
mesem do te synoje zhvillimin e metejshem te kompetencave te fituara nga arsimi
baze, konsolidimin e individualitetit te cdo nxenesi dhe teresine e vlerave, zgjerimin
dhe thellimin ne fusha te caktuara te dijes, pergatitjen per arsimin universitar ose
tregun e punes. PROJEKTIM DHE KONSULENCE: Ne keto kategori: Masterplane,
studime e plane rajonale urbanistike; Plane rregulluese te pergjithshme per qendra te
banuara-qytete; Studime pjesore urbanistike; Projektime objektesh civileindustriale-turistike, deri 5 kate; Projektime objektesh civile-industriale-turistike,
mbi 5 kate; Projektime objektesh sportive; Projektime interiere; Projektim pejsazhi,
sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe; Pergatitje term reference, detyre
projektimi; Keshillim, asistence, monitorim, V.N.M. (Vleresim Ndikim Mjedisi),
V.S.M. (Vleresim Strategjik Mjedisi).")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
30/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-123860-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM BILANCI I VITIT 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-182048-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-840566-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912134-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

25/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-946698-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci 2008
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

19/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-115041-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 05.01.2017, per riemerim
administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Nga Data ishte
("05/01/2012")
u be
("05/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/01/2017")
u be
("04/01/2022")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
01/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-134122-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
05.01.2017, ne te cilin eshte vendosur: Emerimi i shoqerise “Mazars”shpk per auditimin e
pasqyrave financiare te vitit 2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("MAZARS")
Nga data
"05/01/2017
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378446-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

25/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-834153-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë
21.06.2018, ku është kërkuar: Mbyllja e 1 (një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tirane-Durres,Universiteti Polis,Kati pare,Km 5 Kashar.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888850-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi

12/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-032762-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.11.12.2018, ku vendosi :
Ndryshimin e objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Krijimin e Universitetit "POLIS", Shkolla Nderkombetare e
Arkitektures dhe Politikave te Zhvillimit Urban,i cili pebehet nga Fakulteti i Arkitektures
dhe Dizanjit dhe Fakulteti i Planifikimit,Mjedisit dhe Menaxhimit Urban.Tregtim artikuj
kancelarie,libra,revista,gazeta,libra shkollore,literatura te ndryshme,fletepalosje etj,ne
sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Sherbime kancelarie
(fotokopjime,printime,skanime,etj)ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.BarKafe dhe Mence ne sherbim te studenteve dhe stafit te Universitetit.Menaxhim eventesh te
ndryshme.Trajnim,kryerja e kurseve,seminareve,konfrencave te nivelit universitare dhe
pasuniversitare,kombetare dhe nderkombetare.Zhvillimi i aktivitetit ne fushen e Arsimit
Parauniversitar Privat, ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, ne fushen e
arsimimit, ne Republiken e Shqiperise. Arsimimi Parashkollor (Kopshtet): Shoqeria do te
licensohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per hapjen dhe operimin e institucioneve
arsimore parashkollore, kopshtet, ne gjuhe shqipe ose te huaj, duke synuar zhvillimin
shoqeror, intelektual e fizik te cdo femije nga mosha 3 deri ne 6 vjec, ushtrimin e
rregullave themelore te sjelljes dhe te higjenes, kultivimin e vlerave si dhe pergatitjen per
arsimin fillor te tyre. Arsimimi Baze (Shkolla 9-vjecare): Shoqeria do te licensohet ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi per hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore te
arsimit baze, shkolla 9-vjecare, ne gjuhe shqipe ose te huaj, per te ofruar arsimimin baze
te femijeve, i cili perfshin arsimin fillor, nga klasa e pare deri ne klasen e gjashte, dhe
arsimin e mesem te ulet, nga klasa e shtate deri ne klasen e nente. Veprimtaria arsimore ne
kete kategori do te synoje zhvillimin shoqeror, intelektual dhe fizik te cdo nxenesi,
zoterimin e rregullave te sjelljes dhe kultivimin e vlerave, perkujdesjen per shendetin, si
dhe pergatitjen e mjaftueshme per vazhdimin e arsimin te mesem te larte ose per tregun e
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punes. Arsimin e mesem te pergjithshem (Gjimnaze); Arsimin e mesem Profesional;
Arsimin e Mesem te Orientuar: Shoqeria do te licensohet ne perputhje me legjislacionin ne
fuqi per hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore te arsimit te mesem te larte, i cili
perfshin gjimnazin ose arsimin e mesem profesional ose arsimin e mesem te orientuar, ne
gjuhe shqipe ose te huaj. Aktiviteti ne arsimin e mesem do te synoje zhvillimin e metejshem
te kompetencave te fituara nga arsimi baze, konsolidimin e individualitetit te cdo nxenesi
dhe teresine e vlerave, zgjerimin dhe thellimin ne fusha te caktuara te dijes, pergatitjen per
arsimin universitar ose tregun e punes. PROJEKTIM DHE KONSULENCE: Ne keto
kategori: Masterplane, studime e plane rajonale urbanistike; Plane rregulluese te
pergjithshme per qendra te banuara-qytete; Studime pjesore urbanistike; Projektime
objektesh civile-industriale-turistike, deri 5 kate; Projektime objektesh civile-industrialeturistike, mbi 5 kate; Projektime objektesh sportive; Projektime interiere; Projektim
pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe; Pergatitje term reference, detyre
projektimi; Keshillim, asistence, monitorim, V.N.M. (Vleresim Ndikim Mjedisi), V.S.M.
(Vleresim Strategjik Mjedisi).")
u be
("Universiteti POLIS ushtron aktivitet
me karakter akademik, kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën
shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8 të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të
Kualifikimit (programe profesionale post sekondare, bachelor, master i shkencave,
master profesional, master ekzekutiv dhe doktoraturë) si dhe kurse formimi
profesional në kuadër të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Në përputhje me vizionin dhe
misionin e tij POLIS gjithashtu kryen kërkim shkencor bazë, të aplikuar dhe
inovacion. Në këtë kuptim kryen publikime, organizon workshope, shkollë verore,
konferenca, seminare, simpoziume, leksione të hapura, ekspozita, konkurse, etj në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. POLIS ofron gjithashtu shërbime kancelerie
(printim, fotokopjim, skanim, etj). POLIS ofron shërbim të analizave laboratorike
(analiza mjedisore – uji, toke, ajri dhe matje të eficencës energjitike) për qëllime
didaktike, kërkimore por dhe si shërbim ndaj të tretëve. POLIS ka krijuar struktura
që mbështesin krijimin e bizneseve të reja (start-up-et) në industritë kreative. POLIS
ofron gjithashtu shërbime konsulence në fushat e ekspertizës. Projektim dhe
konsulencë në kategoritë si më poshtë: Plane ndërsektoriale, rajonale dhe vendore.
Projektim arkitekturor për objekte banimi, industriale, turistike, sportive, qëndra
tregtare, social kulturore, kulti, arsimore, spitalore, terminale në infrastrukturë dhe
vepra arti në infrastrukturë. Projektim interieri dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të
gjelbërta, lulishte e parqe. Përgatitje terma reference, detyrë projektimi, këshillim,
asistencë, monitorim, V.N.M. (Vlerësim Ndikim Mjedisi) dhe V.S.M. (Vlerësim
Strategjik Mjedisi). Shoqëria do të licensohet në përputhje me legjislacionin në fuqi
për hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore parashkollore, të arsimit bazë,
arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të mesëm në gjuhë amtare ose të huaj.")
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
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19/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-272629-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare 2018 Polis.pdf
Pasqyra e performances financiare 2018 Polis.xlsx
Vendimi i Asamblese se Ortakeve per miratimin e pasqyrave financiare 2018 Polis.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2018 Polis.xlsx

27/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-511989-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i numrit te kontaktit Deklarim i postes elektronike
(e-mail).
Telefon ishte
("")
u be
("0694061336")
Telefon 1 ishte
("2223922")
u be
("")
E-Mail ishte
("info@universitetitpolis.edu.al")
u be
("contact@universitetipolis.edu.al")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

24/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-555197-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave Financiare te Vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performances financiare 2019 Polis.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar 2019 Polis.xlsx
Vendimi i ortakeve per miratimin e pasqyrave financiare 2019 Polis.pdf
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare Polis 2019.pdf

16/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-741592-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2020
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e pasqyrave financiare 2020 Polis.pdf
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare 2020 Polis.pdf
Pasqyra e performances 2020 Polis.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve ne kapitalet e veta 2020 Polis.xlsx
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Raporti i ecurise se Veprimtarise 2020 i firmosur.pdf
Pasqyra e flukseve te mjeteve monetare 2020 Polis.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar 2020 Polis.xlsx
11/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-844795-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 02.05.2022 për riemërimin e
administratorit Sotir Dhamo për një periudhë 5 vjeçare, nga data 05.01.2022 deri më datë
04.01.2027.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Nga Data ishte
("05/01/2017")
u be
("05/01/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sotir Dhamo")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/01/2022")
u be
("04/01/2027")
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

08/04/2022

Numri i ceshtjes: CN-890844-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.03.2022 per ndryshimin e
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik,
kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën shqipe dhe angleze në nivelet
5 – 8 të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimit (programe profesionale post
sekondare, bachelor, master i shkencave, master profesional, master ekzekutiv dhe
doktoraturë) si dhe kurse formimi profesional në kuadër të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Në përputhje me vizionin dhe misionin e tij POLIS gjithashtu kryen kërkim shkencor bazë,
të aplikuar dhe inovacion. Në këtë kuptim kryen publikime, organizon workshope, shkollë
verore, konferenca, seminare, simpoziume, leksione të hapura, ekspozita, konkurse, etj në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. POLIS ofron gjithashtu shërbime kancelerie (printim,
fotokopjim, skanim, etj). POLIS ofron shërbim të analizave laboratorike (analiza mjedisore
– uji, toke, ajri dhe matje të eficencës energjitike) për qëllime didaktike, kërkimore por dhe
si shërbim ndaj të tretëve. POLIS ka krijuar struktura që mbështesin krijimin e bizneseve të
reja (start-up-et) në industritë kreative. POLIS ofron gjithashtu shërbime konsulence në
fushat e ekspertizës. Projektim dhe konsulencë në kategoritë si më poshtë: Plane
ndërsektoriale, rajonale dhe vendore. Projektim arkitekturor për objekte banimi,
industriale, turistike, sportive, qëndra tregtare, social kulturore, kulti, arsimore, spitalore,
terminale në infrastrukturë dhe vepra arti në infrastrukturë. Projektim interieri dhe
pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Përgatitje terma reference,
detyrë projektimi, këshillim, asistencë, monitorim, V.N.M. (Vlerësim Ndikim Mjedisi) dhe
V.S.M. (Vlerësim Strategjik Mjedisi). Shoqëria do të licensohet në përputhje me
legjislacionin në fuqi për hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore parashkollore, të
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arsimit bazë, arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të mesëm në gjuhë amtare ose të huaj.")
u be
("Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik, kërkimorshkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8
të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimit (programe profesionale post
sekondare, bachelor, master i shkencave, master profesional, master ekzekutiv dhe
doktoraturë) si dhe kurse formimi profesional në kuadër të të mësuarit gjatë gjithë
jetës. Në përputhje me vizionin dhe misionin e tij POLIS gjithashtu kryen kërkim
shkencor bazë, të aplikuar dhe inovacion. Në këtë kuptim kryen publikime,
organizon workshope, shkollë verore, konferenca, seminare, simpoziume, leksione të
hapura, ekspozita, konkurse, etj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. POLIS ofron
gjithashtu shërbime kancelerie (printim, fotokopjim, skanim, etj). POLIS ofron
shërbim të analizave laboratorike (analiza mjedisore – uji, toke, ajri dhe matje të
eficencës energjitike) për qëllime didaktike, kërkimore por dhe si shërbim ndaj të
tretëve. POLIS ka krijuar struktura që mbështesin krijimin e bizneseve të reja (startup-et) në industritë kreative. POLIS ofron gjithashtu shërbime konsulence në fushat
e ekspertizës. Projektim dhe konsulencë në kategoritë si më poshtë: Plane
ndërsektoriale, rajonale dhe vendore. Projektim arkitekturor për objekte banimi,
industriale, turistike, sportive, qëndra tregtare, social kulturore, kulti, arsimore,
spitalore, terminale në infrastrukturë dhe vepra arti në infrastrukturë. Projektim
interieri dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Përgatitje
terma reference, detyrë projektimi, këshillim, asistencë, monitorim, V.N.M. (Vlerësim
Ndikim Mjedisi) dhe V.S.M. (Vlerësim Strategjik Mjedisi). Shoqëria do të licensohet
në përputhje me legjislacionin në fuqi për hapjen dhe operimin e institucioneve
arsimore parashkollore, të arsimit bazë, arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të
mesëm në gjuhë amtare ose të huaj. Dhenia me qera dhe nenqera e pasurive te
paluajtshme.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 23/06/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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