
1

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) L82308023S

2. Data e Regjistrimit 08/11/2018
3. Emri i Subjektit ROGAT S.T.C
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/11/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/11/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rr.Kavajes, 
Pallati 100 Vitrinat, zona kadastrale nr 8220 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ne fushen e organizimit te kurseve tè trajnimit 

tekniko-profesional per kryerjen e sherbimit te sigurise fizike 
te objekteve, personave, vlerave monetare, materiale dhe 
sendeve te çmuara ne perputhje me legjislacionin ne fuqi qe 
rregullon sherbimin privat te sigurise fizike. Te kryeje 
publikime dhe aktivitete reklamuese. Pjesemarrjen dhe 
organizimin e ekspozitave, panaireve dhe /ose aktiviteteve te 
ngjashme, brenda dhe jashte vendit. Qiramarrjen, 
qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme 
dhe te paluajtshme, mallrave dhe produkteve per realizimin e 
qellimit kryesor te shoqerise. Importimin, tregtimin, 
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit 
vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra 
zjarrit, paisjeve te ndèrlidhjes te teknikave te tjera te lejuara 
nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e fìlmit te sigurise 
se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e 
pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe 
sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te 
automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, 
prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" 
gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te 
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Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te 
parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim 
dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe 
riparim te armeve.Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e 
punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise 
sipas Licences me kod X.2.B .Tregtim te armeve te gjahut 
dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe paisen 
me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave 
per armen.Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, 
sportive ose te praktikes me shenjester. Import/eksport dhe 
tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe 
"D",Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te 
tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D".Qender e 
Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per 
armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe 
praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e 
Trajnimit Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me 
Deshmi" Aftesie profesionale per punonjes te sherbimit te 
SHPSF-se", sipas nenkategorise 1.3.C.Organizim i panaireve 
te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me 
perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave dhe 
konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte 
vendit.Bar-Kafe. Import dhe 
eksport,instalim,mirembjatje,tregti me pakice dhe shumice te 
paisjeve kompjuterike,te teknologjise se informacionit,te 
telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shèrbimesh te 
komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me fibra 
optike.Te merret me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, 
punime te tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose çdo lloj 
veprimtarie tjetr te nevojshme ne lidhje me pasurite e 
palujtshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me 
to.Shoqeria gjithashtu mund te realizoje çdo aktivitet te 
ligjshem tjeter te cilin ajo e çmon te nevojshem per 
realizimin e qellimeve te saj.
Begator Mane10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/11/2018                Deri: 07/11/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BegatorMane
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ROGAT S.T.C
E-Mail: begatormane@rogat-security.com  
Telefon: 0682026425  

15. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-002001-11-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-143610-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 26.03.2019 ku është 
vendosur:Pushimin e Përkohshëm të aktivitetit të shoqërisë, për një afat të pacaktuar.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 16/12/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25E06523-EA56-41C9-B6D6-414150335A16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07920E74-187C-4D09-95AF-676B58DA209F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B283F256-1C7D-4F1C-8A78-6C4853DD1D74

