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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) L79326502O

2. Data e Regjistrimit 26/07/2017
3. Emri i Subjektit NG STRUCTURES
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/07/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/07/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Gjirokaster Tepelene  TEPELENE Lagjja "Selam Musai", 
Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 
3574, Kati i dyte 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëri Ndërtimi/Zbatimi dhe Studim-Projektimi e 

Konsulence, përmbledhur në: Punime gërmimi në tokë; 
Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe 
mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; 
Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, 
pista aeroportuale; Punime nëntokësore, ura e vepra arti; 
Diga dhe tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, 
vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Ndërtime detare dhe 
punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme 
hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për 
prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për n/stacionet, 
kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe 
shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; 
Punime për prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, 
kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Impiante ngritëse dhe 
transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); 
Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë 
me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë 
të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës 
ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; 
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Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndërtime parafabrikat 
beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime strukturore 
speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi 
shina dhe traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të 
kondicionimit; Impiante dhe linja telefonie dhe 
telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, 
telefoni, radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, 
liqenore dhe lumore; Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm 
dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të grumbullimit 
dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; 
Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime 
gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Mirëmbajtje 
objektesh. Studim-Projektime në: Plane kombëtare  
sektoriale; Plane të detajuara për zona të rëndësisë 
kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale 
në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim 
arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, 
sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, 
industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë vështirësie; 
troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i 
kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej 
beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e turistike 
prej druri. Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. 
Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve 
të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme. 
Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. 
Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të 
furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të 
monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. 
Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse 
etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të 
objekteve të  mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete 
të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access 
controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të 
zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. 
Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; 
impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë 
kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, 
kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. 
Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e tunele 
hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të 
tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të 
marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Vepra 
naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; 
kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane 
dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. Rrugë.Autostrada. 
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Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime 
hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera 
speciale. Tunele rrugore; hekurudhore. Rivelime 
inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. 
Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. 
Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte 
civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i 
truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente 
me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik 
i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. 
Centrale hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të 
energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. 
Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të 
rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e 
parkime,  autostrada, rrugë, hekurudha në degëzime, në 
aeroporte dhe heliporte. Sinjalistikë ndriçuese në 
infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në cdo nivel. 
Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-
depozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të 
ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. -
Shërbime Konsulence Teknike, Ligjore e Financiare. Të tjera 
si: Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; 
Restaurime në zbatim dhe projektim. -Ekspertizë teknike dhe 
teknologjike; Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. -Shit-blerje, 
import-eksportin e: Materiale ndërtimi, Linjave makinerive 
dhe pajisjeve teknologjike bujqësore, blektorisë, 
agroperpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e 
produkteve bujqësore dhe të peshkimit, Sisteme 
frigoriferike,ventilimi etj dhe montim. -Auditime 
energjetike. Etj.
Hekuran Hoxha10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 23/10/2017                Deri: 04/10/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët HekuranHoxha
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane  Farke FARKE E VOGEL Toke Are + Truall, Farke e 
vogel, zona kadastrale 1605, Fshati Farke e vogel 
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14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: NG STRUCTURES
E-Mail: ngstructures@hotmail.com 
ngstructures@outlook.com 
Telefon: 0693262255  

15. Statusi: Aktiv
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-396283-07-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-442814-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 29.08.2017, ku eshte kerkuar: 
Deklarimi i adreses elektronike. 

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

03/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-543085-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.10.2017, ku eshte vendosur, 
emerimi i nje administratori te dyte te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Hekuran Hoxha")                      Nga data 
"23/10/2017             Ne daten "23/10/2022

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

05/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-579776-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve date: 15.11.2017 dhe 16.11.2017 ku 
eshte vendosur:  Miratimi i Shitjes te 50% te kuotave te ortakut Hekuran Hoxha qe zoteron 
ne shoqerine "NG STRUCTURES " sh.p.k. 2- Miratimi i emerimit te Fatjon Hoxha si 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3094B85A-9A79-46D2-AC81-9C0A917E3871
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FED3C32B-BA1D-4564-8828-9E643C324A44
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=646F8436-EF9D-4EE8-80A7-B73FFD27CBC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A323E6CF-44D5-468F-B6DF-AB8654C8E3F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A323E6CF-44D5-468F-B6DF-AB8654C8E3F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B231D8AA-C00A-4E9A-919C-AE04A5A4832D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78C9A0AB-AA50-4870-A850-8B85FFA7D65B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78C9A0AB-AA50-4870-A850-8B85FFA7D65B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55EA09F7-20E1-46CA-967B-F496C992702A
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administrator i ri i shoqerise me kompetenca te kufizuara. Depozitimi i Kontrates se Shitjes 
date 16.11.2017, ndermjet pales  shitese Hekuran Hoxha  dhe pales blerese Fatjon Hoxha. 
Depozitimi i vendimit date: 01.12.2017 ku eshte vendosur: Miratimi i  statutit.  Depozitimi 
i Statutit date 01.12.2017.
Objekti ishte            ("Kategoritë në fushat e studimit dhe projektimit në ndërtim: Plane 
kombëtare  sektoriale; Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; Plane 
sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. 
Projektim arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të 
gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë 
vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe 
përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e 
turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. Instalime termoteknike; 
kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të 
rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve 
komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. 
Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. Impiante ngritëse e 
transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, 
ndriçimit të objekteve të  mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete të telefonisë, 
citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e 
dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime 
urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk 
plotësojnë kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, 
rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra 
hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të 
tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe 
marrja e ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; 
kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane 
dytësore. Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime 
hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; 
hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. 
Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik 
i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim 
gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale 
hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, 
ere etj. Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; 
Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime. Sinjalistikë jondriçuese në autostrada, 
rrugë, hekurudha në degëzime. Sinjalistikë jondriçuese në aeroporte dhe heliporte. 
Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal dhe në 
nivel kombëtar. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të 
mbetjeve të ngurta. Studime e projektime apo vleresime të të gjitha kategorive të 
percaktuar nga ministria e linjës. Të gjitha kategoritë në fushat e mbikëqyrjes dhe 
kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim. Shoqëri ndërtimi: punime gërmimi, objekte 
civile - industrial – turistike te te gjitha niveleve, troje dhe shpate me qëndrueshmëri të 
ulët, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete 
elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi-televiziv për objekte civile, 



6

industriale, turistike, sisteme komplekse të telekomunikacionit, sisteme të furnizimit me 
gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me ujë - kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane 
e rurale, vepra ujitje - kullimi - impjante vaditëse - diga - damba, vepra të trajtimit të ujit, 
vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra 
naftësjellëse - gazsjellës - vajsjellës, rrugë automobilistike të gjitha kategorive, autostrada, 
pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degëzime hekurudhore, ura dhe vepra arti, 
estakada, tunele, centrale hidraulike dhe termike, impiante të prodhimit dhe shpërndarjes 
së energjisë elektrike - diellore - ere, nënstacione elektrike, linja të tensionit, kabina 
elektrike te rrjetit shpërndarës, sinjalizime në rrugë të të gjitha kategorive, autostrada dhe 
degëzime me hekurudhën, sinjalizime në aeroporte dhe helioporte. Shit-blerje materiale 
ndërtimi të vendit apo import-eksportin e tyre për qëllime ndërtimi.Veprimtaria e 
shoqërisë në studim-projektim, mbikëqyrje-kolaudim dhe zbatim, zhvillohet në territorin e 
Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Hartimin e akteve të ekspertizës teknike për zjarret 
e rëna në të gjithë territorin e RSh. Kategoritë në fushën e Restaurimeve: Mbikëqyrje, 
Kolaudim, Projektim, Zbatim. ")          u be            ("Shoqëri ndërtimi/zbatimi dhe 
Studim-Projektimi për të gjitha kategoritë e përmbledhur në: Punime gërmimi në 
toke; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash 
civile e industriale, veshje fasadash; Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, 
tramvai, metro, pista aeroportuale; Punime nëntoksore, ura e vepra arti; Diga dhe 
tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; 
Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme 
hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë 
elektrike; Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të 
mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për 
prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e 
tyre; Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); 
Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, 
plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të 
sinjalistikës ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; Barriera dhe 
mbrojtje rrugore; Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; 
Punime strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina 
dhe traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja 
telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, 
radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore; Ndërtimi i 
impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të 
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; Sistemet 
kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për 
ujë. -Projektime: Plane kombëtare  sektoriale; Plane të detajuara për zona të 
rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel 
bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim arkitekturor. Projektim interiere; 
Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, 
industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë vështirësie; troje dhe shpate me 
qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave 
mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e turistike prej 
druri. Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. Instalime termoteknike; 
kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të 
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rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve 
komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra 
zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. 
Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, 
shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të  mëdha sportive, porteve aeroporteve 
etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, 
sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, 
kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; 
impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë kushtin e digave të mëdha), 
damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, 
tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, 
marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të tepërta, vepra të marrjes së ujit nga 
rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Vepra 
naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; kulla ekuilibri, porte; 
pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. 
Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime 
hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; 
hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. 
Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-
inxhinierik i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-
inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe 
shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale hidraulike, termike. Impiante të 
prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. Nënstacione 
elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë 
jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime. Sinjalistikë jondriçuese në autostrada, rrugë, 
hekurudha në degëzime. Sinjalistikë jondriçuese në aeroporte dhe heliporte. 
Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal 
dhe në nivel kombëtar. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-
depozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve 
të trajtimit të ujërave të zeza.-Shit-blerje materiale ndërtimi të vendit apo import-
eksportin e tyre për qëllime ndërtimi. -Shërbime Konsulence; Ekspertize e mbrojtjes 
civile; Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi. -Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të 
paluajtshme; Restaurime në zbatim dhe projektim. Çdo veprimtari tjetër që 
konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë. ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Fatjon Hoxha")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "50.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Hekuran Hoxha")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Fatjon Hoxha")                      Nga data 
"15/11/2017             Ne daten "15/11/2022
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Hekuran Hoxha")                    , 
Competence ishte                      ("Secili prej administratoreve do te gezoje kompetenca te 
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plota, do te mare vendime dhe do te ushtroje te gjitha te drejtat ne perputhje me statutin, 
perkatesisht neni 12, neni 13 te tij dhe me legjislacionin shqiptar ne menyre individuale 
dhe te pavarur nga njeri tjetri.")            u be              ("")           

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)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-891068-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-032768-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 11.12.2018 për hapjen e adresave 
dytësore.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         SKRAPAR;         Polican;         ;         POLICAN;         
Rikonstruksioni i shkolles 9-Vjecare "Refat Keli" Polican, Njesia Administrative 
Polican, Lagjja Qender, Zk.3019;         "
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Rikonstruksioni i shkolles "Asim Zeneli"+ Sistemimi i 
jashtem ( Loti 1+ Loti II, Lagjja Palorto, Zk 8542, Nr Pasurie 7/14;         "
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Masa inxhinierike per rreshqitjen ne kodren e Shtufit, Rruga 
Vangjel Zhaba, Kodra e Shtubit, Zk 8541, Nr Pasurie 30/32;         "

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

28/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-080117-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.01.2019 per ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Shoqëri ndërtimi/zbatimi dhe Studim-Projektimi për të gjitha 
kategoritë e përmbledhur në: Punime gërmimi në toke; Ndërtime civile dhe industriale; 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC92C7A5-1613-4B0F-B359-2EDD0A489A45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC92C7A5-1613-4B0F-B359-2EDD0A489A45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA249658-2E43-4B46-8294-ABD5B4523C4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45AE5533-4D0E-4166-921D-D2756207D652
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CE5221B-01AE-4FA1-B33A-D7EA08A6D194
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2515618A-3773-441C-A472-0AFC3DE4DD96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EBC94C7-132A-47CA-90B0-372FE9A80AC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=024CB572-51FE-413B-A7AE-AB5BF8AFA684
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A3DE0AF-F73A-4D4A-80F6-BF6F93FED783
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A3DE0AF-F73A-4D4A-80F6-BF6F93FED783
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Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; Rrugë 
autostrada mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Punime nëntoksore, 
ura e vepra arti; Diga dhe tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra 
kullimi e vaditje; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje 
lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e 
energjisë elektrike; Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të 
mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për 
prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; 
Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); Punime 
rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik 
dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese të 
trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndërtime 
parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime strukturore speciale; 
Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina dhe traversa; Impiante teknologjik, 
termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante 
të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore 
dhe lumore; Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i 
impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; 
Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime 
për ujë. -Projektime: Plane kombëtare  sektoriale; Plane të detajuara për zona të 
rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel bashkie; 
Plane të detajuara vendore. Projektim arkitekturor. Projektim interiere; Projektim 
peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. 
Objekte me shkallë të lartë vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. 
Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, 
murature dhe metalike. Objekte civile e turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidro-
termosanitare. Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të 
energjisë termike nga burime të rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile 
e industriale. Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. 
Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe 
ndërtesa. Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit 
rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të  mëdha sportive, porteve aeroporteve 
etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e 
alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. 
Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të 
vogla (ato që nuk plotësojnë kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, 
kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. 
Vepra hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave 
të tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë 
dhe marrja e ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; 
kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane 
dytësore. Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime 
hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; 
hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. 
Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik 
i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për 
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objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim 
gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale 
hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, 
ere etj. Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; 
Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime. Sinjalistikë jondriçuese në autostrada, 
rrugë, hekurudha në degëzime. Sinjalistikë jondriçuese në aeroporte dhe heliporte. 
Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal dhe në 
nivel kombëtar. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të 
mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të 
zeza.-Shit-blerje materiale ndërtimi të vendit apo import-eksportin e tyre për qëllime 
ndërtimi. -Shërbime Konsulence; Ekspertize e mbrojtjes civile; Mbrojtjes nga Zjarri dhe 
Shpetimi. -Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; Restaurime në zbatim dhe 
projektim. Çdo veprimtari tjetër që konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për 
realizimin e qëllimit të shoqërisë. ")          u be            ("Shoqëri Ndërtimi/Zbatimi dhe 
Studim-Projektimi e Konsulence, përmbledhur në: Punime gërmimi në tokë; 
Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e 
industriale, veshje fasadash; Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, tramvaj, 
metro, pista aeroportuale; Punime nëntokësore, ura e vepra arti; Diga dhe tunele 
hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Ndërtime 
detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike 
dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime 
për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e 
energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për prishjen e ndërtimeve; 
Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Impiante ngritëse 
dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); Punime rifiniture të 
muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe 
xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese 
të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; Barriera dhe mbrojtje rrugore; 
Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime 
strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina dhe 
traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja 
telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, 
radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore; Ndërtimi i 
impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të 
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; Sistemet 
kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për 
ujë. Mirëmbajtje objektesh. Studim-Projektime në: Plane kombëtare  sektoriale; 
Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; 
Plane sektoriale në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim 
arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, 
lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë 
vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit 
mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe 
metalike. Objekte civile e turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidro-
termosanitare. Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve të 
prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme. Linjat e rrjeteve 
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elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. 
Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe 
automatizimit në industri dhe ndërtesa. Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, 
shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të  
mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, 
internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të 
zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime urbane, 
rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë 
kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, rrymëshpejtues, 
priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e 
tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të tepërta, vepra të 
marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e 
ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; kulla 
ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane 
dytësore. Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; 
degëzime hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele 
rrugore; hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. 
Sisteme GIS. Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim 
gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim 
gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente 
me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe 
shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale hidraulike, termike. Impiante të 
prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. Nënstacione 
elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë 
jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime,  autostrada, rrugë, hekurudha në degëzime, 
në aeroporte dhe heliporte. Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të 
rrezikut sizmik në cdo nivel. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-
depozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve 
të trajtimit të ujërave të zeza. -Shërbime Konsulence Teknike, Ligjore e Financiare. 
Të tjera si: Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; Restaurime në zbatim 
dhe projektim. -Ekspertizë teknike dhe teknologjike; Mbrojtjes nga Zjarri dhe 
Shpëtimi. -Shit-blerje, import-eksportin e: Materiale ndërtimi, Linjave makinerive 
dhe pajisjeve teknologjike bujqësore, blektorisë, agroperpunimit, asete fizike për 
përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit, Sisteme 
frigoriferike,ventilimi etj dhe montim. -Auditime energjetike. Etj.")         

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

20/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-137071-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të administratorit Nr. 25 Prot datë 
12.03.2019 për mbyllje të dy adresave dytësore.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68C33C76-B152-4233-95CC-45A9CFE08C08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CCD1BCCA-6106-4BD0-AF40-843A2923E5E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CCD1BCCA-6106-4BD0-AF40-843A2923E5E1
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Rikonstruksioni i shkolles "Asim Zeneli"+ Sistemimi i jashtem ( Loti 
1+ Loti II, Lagjja Palorto, Zk 8542, Nr Pasurie 7/14;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         SKRAPAR;         Polican;         ;         POLICAN;         
Rikonstruksioni i shkolles 9-Vjecare "Refat Keli" Polican, Njesia Administrative Polican, 
Lagjja Qender, Zk.3019;         "

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

24/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-198893-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 01.05.2019 ku eshte vendosur:  Te 
miratoje transferimin e kuotes se ortakes Znj.Aleksandra Bami me vlere 50% te kapitalit te 
regjistruar ne favor te ortakut tjeter Z.Fatjon Hoxha.Largimin e znj.Aleksandra Bami nga 
pozicioni i administratores se shoqerise më date 02.05.2019.Heqjen menjehere te kufizimit 
te kompetencave te administratorit Z.Fatjon Hoxha duke i dhene kompetenca te plota te 
administrimit bazuar ne statutin e shoqerise dhe ne ligjin per “Tregtaret dhe Shoqerite 
Tregtare”. Depozitimi i Kontrates se Shitjes date 01.05.2019. Depozitimi i vendimit date: 
01.05.2019 per miratimin e bilancit te ndermjetem Janar 2019 –Prill 2019.  
Numri i Aksioneve ishte            "2,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "50.000,00"          u be            "100.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Aleksandra Bami")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Fatjon Hoxha")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("50.000,00")            u be              ("100.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Fatjon Hoxha")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("50,00")            u be              ("100,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Aleksandra Bami")         
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Fatjon Hoxha")                    , 
Competence ishte                      ("Per cdo transaksion bankar, derdhje, arketim, kryerje 
pagesash, terheqje nga llogaria, hapje/mbyllje llogarie bankare, veprime per marrje 
kredie, veprime per depozite dhe terheqje çeku dhe çdo veprim tjeter bankar prane te 
gjitha Institucioneve Bankare te Republikes se Shqiperise (private, publike, etj), 
Institucioneve Bankare te huaja, apo cilitdo kredidhenesi brenda dhe jashte vendit. 
Veprimet e kufizuara si me siper do te kryhen vetem nda Administratoret e Shoqerise 
Znj, Aleksandra Bami dhe z. Hekuran Hoxha")            u be              ("")           

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92B1EB5E-6AE8-4C4B-B8F9-43A785BD7C91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C24412EB-8E33-4181-9B2D-5EBBF5FF6FD2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C24412EB-8E33-4181-9B2D-5EBBF5FF6FD2
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

03/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-203741-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2018.    

Lista e Dokumenteve:
Vendimi 10 ok.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
shenimet shpjeguese ok.pdf
shenimet shpjeguese ok.pdf
Pasqyra e pozicionit  financiar.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
shenimet shpjeguese ok.pdf
Vendimi 10 ok.pdf

28/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-207634-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1.Depozitimi i vendimit nr.12, të asamblesë së përgjithshme, 
datë 24.05.2019, ku është vendosur: Miratimi i shitjes së 1 kuote që përbën 100% të 
kapitalit, nga ortaku Fatjon Hoxha(shitësi) tek Hekuran Hoxha(blerësi). Largimi i 
administratorit të shoqërisë Fatjon Hoxha, nga data 24.05.2019. 2.Depozitimi i kontratës së 
shitjes, datë 24.05.2019, ku shitësi Fatjon Hoxha(shitësi) shet 100% të kapitalit z. Hekuran 
Hoxha(blerësi). 3.Depozitimi i vendimit nr.13, datë 24.05.2019, ku është vendosur: 
Miratimi i statutit të ndryshuar të shoqërisë,datë 24.05.2019. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Hekuran Hoxha")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Fatjon Hoxha")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Fatjon Hoxha")         

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0ED2DCFA-74AA-494E-8F37-331622B533F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=835A271A-EFC3-4767-B416-8242050C403B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04C06AFB-478C-48B8-96C4-AC5DC9B32CC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D022E73-1B70-46FA-9F60-DA10BF0F73F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D022E73-1B70-46FA-9F60-DA10BF0F73F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D658DBA4-B2AA-4FC2-A6CE-39B137FB0BC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBA49013-445B-4F16-8AC0-DF6C0A959B2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF86E479-20F1-4131-BF94-0E664C11CBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53FBC095-4FE0-4972-832C-66DA6CFA4DD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6B32F5E-4379-46B2-8890-B0B5738F4788
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D22B17F2-2945-44E8-AD61-F34FE96BB4DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DC2C461-CB73-411A-ACCC-BD69FADA5D39
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D73D38B3-077D-4EF1-A1F5-3B73BC92F6FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8ED31F85-A2E9-4017-BCE9-663D5BC80DC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=70D312C1-77D9-4BD0-8446-506740A4F971
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C642C376-10C1-460B-BEE9-5ADCE2095A3C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA6C4427-C910-45FA-9122-66FBA2866ED0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA6C4427-C910-45FA-9122-66FBA2866ED0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDC06314-3388-4F3E-90A5-9497742171DB
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04/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-421833-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.06.11.2019, për ndryshimin e adresës 
dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
"Restaurim i godines se re (faza e pare dhe ne vazhdim)" Tirane, Rruga e Kavajes;         
"
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Masa inxhinierike per rreshqitjen ne kodren e Shtufit, Rruga Vangjel 
Zhaba, Kodra e Shtubit, Zk 8541, Nr Pasurie 30/32;         "

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

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-556559-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i vendimit datë 03.08.2020 ku është vendosur: 
Mbyllje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
"Restaurim i godines se re (faza e pare dhe ne vazhdim)" Tirane, Rruga e Kavajes;         "

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

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-568137-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor 2019

Lista e Dokumenteve:
Format raportimi SKK2_I Mesem dhe i   Madh (1) (1) - Copy.xlsx
Format raportimi SKK2_I Mesem dhe i   Madh pash.xlsx
shenimet shpjeguese.pdf
vendimi i asamblese.pdf

05/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-639320-12-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA4E16F3-560A-40BF-B267-414F7493E0E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA4E16F3-560A-40BF-B267-414F7493E0E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0BFD15A8-DE7A-49EB-B454-E90798E53625
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DDEEAAD-A2B2-46E9-86C6-A1FC4F8F46D5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DAFE308-9680-48BC-A832-BD423D9B13BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DAFE308-9680-48BC-A832-BD423D9B13BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA85BC50-EAE6-4495-8D88-C3C1FBE834BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99A2804B-3B57-46D7-A92E-6BDA34502AD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AFDAB7EE-3F6E-4FBB-9CB5-A9CCDBA4077C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=518C54C0-96C8-42ED-995E-BADFC4C13739
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2C7C6A4-BCA6-4E8A-9A62-02ACBE34BE1E
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 31.12.2020, ku eshte vendosur: Te 
miratoj shprendarjen e dividentit nga fitimet e vitit ushtrimor 2020.

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

31/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-678867-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i deklarates noteriale Nr. 926 Rep. Nr. 333 Kol. 
date 22.03.2021. Depozitimi i deklarates noteriale Nr. 2953 Rep. Nr. 507 Kol. date 
09.05.2019.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

27/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-756410-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2020. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i ortakut.pdf
cash flow.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
PAsqyra e performances.xlsx
Shenimet shpjeguese.pdf
bilanci 2020.pdf
Kapitali i pronarit.xlsx

08/08/2022 Numri i ceshtjes: CN-968900-08-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2021.

Lista e Dokumenteve:
Fluksi i mjeteve monetare.xlsx
Bilanci 2021.pdf
Shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e kapitaleve te veta.xlsx
Pasqyra e performances.xlsx
Pasqyra e pozicionit finaciar.xlsx

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BE262BB-0F88-4C61-9979-21B2FC71B769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BE262BB-0F88-4C61-9979-21B2FC71B769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C676C23C-4735-41A0-A55C-DB046DABE907
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E4DEE29-3631-41B1-B17E-271EAE854FFD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB1B2160-0E10-49E0-9941-C99A0036F78A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB1B2160-0E10-49E0-9941-C99A0036F78A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F48D12A-BA41-4BCC-918A-8C73C8C3D276
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40B16587-C234-403C-824A-E8651B9C1715
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50468F1E-473B-403C-BE69-E77D3EECCB4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2ECFD2F7-260A-494D-B0EB-6E147164C1D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=336F0A3C-5DB9-468B-AA22-92F05318C0D5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43F44D3E-90D1-4C4F-98E8-7CC1B71BEA45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C77674F1-BDE6-4EDC-ABBA-21C854C72864
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9291EBC0-14B9-4497-976F-B60804B729FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1F83907-89A7-4DB0-AF5D-73EE6E36AB9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBBF32DE-3E5A-468F-8434-1FED09076723
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7A01C3F-22F0-470F-9E65-0D58F4D4D2DC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63B012FC-2095-4C72-BEA7-26781097171D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3EFF1422-937F-49BD-9C29-57F0F20B5A99
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Vendimii bilancit.pdf

14/10/2022 Numri i ceshtjes: CN-008463-10-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 04.10.2022 per riemerimin e 
Hekuran Hoxha si administrator te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Hekuran Hoxha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("23/10/2022")            u be              ("04/10/2027")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/12/2022 Numri i ceshtjes: CN-042869-12-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 05.12.2022, për hapje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Farke;         FARKE E 
VOGEL;         Toke Are + Truall, Farke e vogel, zona kadastrale 1605, Fshati Farke e 
vogel;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 23/01/2023 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D3A4E65-FE92-4567-9960-F6C749438565
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5578F9D-DE73-493B-9D2B-9C1DAA57BAC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1B7448B-EFD3-40A1-832D-AB940D987DD8

