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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) M24815601E

2. Data e Regjistrimit 15/12/2022
3. Emri i Subjektit POGRADECI INVEST
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/12/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/12/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Korce Pogradec   Pogradec Bulevardi "Rreshit Çollaku", 
Lagja: Nr.2., zona Kadastrale  8582 numri i pasurise 3/12 
prane zyrave te Bashkisë 7301
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit 1. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa. 2.

Realizimin e punimeve te ndertimit, mirembajtjes, 
rikonstruksionit, dhe sigurimit te ndertesave dhe objekteve 
publike ekzistuese dhe te reja, kur eshte rasti. 3.

Ndertimin, instalimin dhe mirembajtjen e veprave, 
fasadave, ndertesave publike dhe private si dhe menaxhimin 
e sherbimeve, mallrave dhe punimeve publike per realizimin 
e tyre. 4. Kryerjen e punimeve per restaurimin e 
ndertesave artistike, kulturore e publike ne administrim 
publik. Kerkime, studime, planifikim, projektim dhe drejtim 
te punimeve ne sektorin e ndertimit dhe inxhinierise ne 
pergjithesi, perfshire te gjitha disiplinat. 5. Kryerjen e 
riparimeve të pjesëve të dëmtuara të pronës së përbashkët, 
lyerje të brendshme e të jashtme, zëvendësime të bravave e 
të ndriçuesve të prishur, pastrimi, higjienizimi e të ngjashme 
si këto. 6. Rikonstruksioni i tarracës/çatisë, zëvendësimi 
i ashensorit, suvatimi i jashtëm, zëvendësimi i tubacioneve të 
shkarkimit ose furnizimit me ujë, e të ngjashme si këto. 7.

Mirembajtjen e shkalleve, tavanet dhe dyshemete ne 
ndertesat individuale dhe ndertesat ne bashkepronesi 
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(Pallatet). 8. Mirembajtjen e ashensoreve ne ndertesat ne 
bashkepronesi. 9. Administrimin, menaxhimin, dhe 
mirëmbajtjen e parkimeve qe jane ne hapesira publike ne 
pronesi te Bashkise Pogradec. 10. Realizimin e cdo 
funksioni tjeter qe nuk eshte ne kundershtim me Ligjin Nr. 
10 112, datë 9.4.2009, “Për administrimin e bashkëpronësisë 
në ndërtesat e banimit”, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 
11. Realizimin, krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe 
shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe sherbimeve per 
arritjen e qellimeve dhe objektivave tregtare ne perputhje me 
kete statut dhe me aktet ligjore ne fuqi. Blerje, shitje, 
administrim, te materialeve dhe te cdo lloj pasurie te 
luajtshme dhe/ose te paluajtshme, ne zbatim e ne perputhje 
me aktivitetin e shoqerise.  12. Prodhimi i druve te 
zjarrit nga shfrytezimi i pyjeve ne pronesi te Bashkise 
Pogradec, ne menyre qe fillimisht te sigurohet ngrohja me 
dru zjarri i Institucioneve Shkollore qe jane ne Administrim 
te Bashkise Pogradec. 13. Shitjen e druve te zjarrit dhe 
materialit drusor qe sigurohet nga shfrytezimi i Pyjeve ne 
pronesi te Bashkise Pogradec, per nevoja te komunitetit. 14.

Shitjen e materialit drusor dhe/ose druve te zjarrit te 
sekuestruar. 15. Marrjen me qera ose huaperdorjen e 
mjeteve dhe pajisjeve qe nevojiten per realizimin e 
sherbimeve sipas veprimtarise. 16. Pjesemarrjen ne 
procedurat e prokurimit publik ne perputhje me rregullat e 
prokurimit publik.
Romeo Jaiçar10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/12/2022                Deri: 04/12/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Bashkia Pogradec
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: POGRADECI INVEST
E-Mail: romeojaijcar@gmail.com 
bashkiapogradec@gmail.com 
Telefon:  0692526620 083222222
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15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-047352-12-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 29/12/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C6F8355-F0BE-4248-A9AE-52BBD8696FA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11141FB7-E302-4D02-9E7A-A83C82CCB2F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D77C6AA7-9967-44FE-9F17-B3F1A9260C7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C3A7000B-72BF-4DDF-B5D7-EDBD8317DC7E

