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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) M29210301A

2. Data e Regjistrimit 10/06/2022
3. Emri i Subjektit KODRA MINING AND TUNNELLING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/05/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/05/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Shkoder Puke  PUKE Rruga "Ymer Puka", Blloku Nr.1, Kati 
I-re, Numer Pasurie 35, Zona Kadastrale 3069, Bashkia 
Puke, Rrethi Puke, Qarku Shkoder 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit 1. Kryerja e punimeve dhe shërbimeve gjeologjike, 

gjeofizike dhe konsulences në lidhje me zonat e eksploruara; 
2. Kryerja e punimeve per shfrytezimin e minierave ne 
tunele, miniera nentokesore dhe siperfaqesore, perveç shitjes 
se mineraleve; 3. Nxjerrja e materialeve te percaktuara 
ne ligjin minerar te Republike se Shqiperise, si lende te para 
te industrise, duke perfshire: ari, argjendi, bakri, kromi, 
hekuri, plumbi, zinku, qymyri, nikel, minierat e gurit, 
minierat e rërës, mermeri dhe ujërat nëntokësore; 4. Kryerja 
e llojeve të ndryshme të përpunimit, funksionimit, 
përvetësimit, transferimit të materialeve dhe mineraleve;  5.

Blerja, shitja, marrja/dhenja me qira, e çdo pajisjeje 
dhe mjeti të nevojshëm për nxjerrjen dhe përpunimin e 
këtyre mineraleve dhe materialeve. 6. Krijimi i 
objekteve të paketimit, funksionimi, marrja ose transferimi i 
tyre për produktet e prodhuara në magazina, porte, etj.; 7.

Kerkimi dhe zbulimi ne fushen minerare, transferimi 
ose marrja e kërkimit, dhe administrimi paraprak i ushtrimit 
të së drejtës së zbulimit, administrimin e minierave per keto 
minerale, si dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave – përveç 



2

shitjes/importimit të mineraleve - të njohura nga ligji minerar 
në Shqiperi.
Martin Gjoni10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/05/2022                Deri: 24/05/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MahmutDalaslan
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KODRA MINING AND TUNNELLING
E-Mail: kodramining@gmail.com  
Telefon:  0674065441 

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-921622-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E86580F-FED3-47E9-872E-0BC98FD05EF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE5C276E-ABD6-4334-9180-55D2B7718927
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BAC9AE4E-53DD-4775-BE96-7A0DB8C8AD0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77D94056-C85F-4AE6-8B7F-D4283E161A96
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Datë: 29/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


