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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) L43123001J

2. Data e Regjistrimit 23/07/2014
3. Emri i Subjektit RRODHE - CONSTRUCTION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 22/07/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 22/07/2014

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Berat  Otllak DUSHNIK Fshati Dushnik, lagjja " Parangua ", 
godine nje kateshe nr.15 , zona kadastrale nr.1587, me numer 
pasurie 1557 
5.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit  Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. 

Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri 
dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e 
granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim 
rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e 
drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i 
artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - 
eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe bujqësor. 
Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të 
shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te 
ndryshme ne sherbim te aktivitetit te subjektit. Prodhimi i 
energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise 
elektrike, te tilla si sistemet fotovoltaike, gjeneruesit me erë, 
burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise 
elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. 
Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe 
shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile 
dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. 
Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e 



2

dimerore me perfomance. Punimne restaurimi objektesh, 
monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim 
urbane sheshe etj. Kende sportive, lodra per femije, shitje 
materiale ndertimi, materiale drusore, stola dhe objekte te 
ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, impiante, linja te 
trajtimit te mbetjeve. Veprimtari te tjera profesionale lidhue 
me ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e 
mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta 
urbane . Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, tunele, ura, 
mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. 
Ndertim, mirembajtje porte, aeroporte, terminal. Realizimi i 
projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te 
argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe 
permbytjeve. Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim 
dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe horizontale, 
siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, 
tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore. 
Grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane. 
Administrim mjedisor te mbetjeve te ngurta. Grumbullim, 
transportim, ruajtje te mbetjeve te ngurta ( Jo te Rrezikshme 
) : Dhera / inerte + mbetje urbane. Sherbime ekspertize : 
Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes 
nga zjarri të ndertesave te çdo lloji.Hartimi i akteve te 
ekspertizes teknike per zjarret e rena
Anastas Rrodhe10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 22/07/2019                Deri: 22/07/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Elira Qojle12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit                Nga: 18/05/2020                Deri: 

Alvi Minga13. Drejtuesi teknik (nëse ka)
13.1 Afati i emërimit                Nga: 07/03/2022                Deri: 

14. Ortakët AnastasRrodhe
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Berat  Otllak DUSHNIK Betoniere Merlo 6132025 Berat  
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Otllak DUSHNIK Fadrome me goma New Holland tipi SI-
45-B Berat  Otllak DUSHNIK Mjeti TPL tip Toyota me 
targe AA 328 ZO Berat  Otllak DUSHNIK Kamionçine tip 
Iveco me targe AA 452 XE Berat  Otllak DUSHNIK 
Kamion tip Renault me targe AB 584 CA Berat  Otllak 
DUSHNIK Minifadrome tip Hitachi me targe AHMT 92 
Berat  Otllak DUSHNIK Eskavator  H331123 Berat  Otllak 
DUSHNIK Kamionçine tip Ford me targe AA 514 GG Berat  
Otllak DUSHNIK Furgon tip Mercedes Benz me targe AA 
182 PR Berat  Otllak DUSHNIK Mjeti TPL tip Toyota me 
targe AA 332 ZO Berat  Otllak DUSHNIK Autoveture tip 
Mercedes Benz me targe AA 141 YM Berat  Otllak 
DUSHNIK Kamion tip Man me targe AB 952 DX Berat  
Otllak DUSHNIK Kamionçine tip Bremach me targe AA 
451 XE Berat  Otllak DUSHNIK Eskavator me kove tip 
Volvo me targe EC 2365 Berat  Otllak DUSHNIK Kamion 
tip Iveco me targe AA 330 ZO Berat  Otllak OTLLAK Mjeti 
IVECO me targë AA 137 ZS. Berat  Otllak DUSHNIK Mjeti 
tip Autoveturë Opel me targë AB 504 BD Berat  Otllak 
DUSHNIK Lagjja “ Parangua “, rruga kryesore, sheshi me 
nr. pasurie 1512/3, zona kadastrale 1587 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: RRODHE - CONSTRUCTION
E-Mail: rrodheconctruction@gmail.com  
Telefon: 0698614847  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-564892-07-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

20/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-337638-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 19.06.2017, per hapjen e tre 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamionçine tip Ford me targe AA 514 GG;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B821AD26-26B6-4DB9-89DA-0548AE558DF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35C9D34E-9DEE-4F0D-B506-E0E8B26EB49C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=472CB705-0840-4BBD-8F83-EAD62B787AE3
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Kamionçine tip Mercedes Benz me targe BR 9171 A;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Furgon tip Mercedes Benz me targe AA 182 PR;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

05/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-727620-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve Nr. 1 date 
03.04.2018 per ndryshimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Punime te ndryshme ndertimi si : armatura, suvatime, shtrim 
pllakash etj")          u be            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshmëm ekonomiko-civil. 
Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. 
Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim 
dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, 
impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i artikujeve të ndryshëm industrial dhe 
bujqësor.Import-eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje 
shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të shërbimit pastrim, gjelbërim, 
ndriçim, dekor.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

05/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-731884-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2016.

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

12/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-858636-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1-Depozitimi i Vendimit Nr.01., datë 28.06.2018 të Ortakut të 
Vetëm të Shoqërisë, ku është vendosur: 1- Miratimi i zmadhimit të kapitalit të shoqërisë. 
2- Miratimi i emërimit të  Z. Sheme Ruci si ekspert Kontabël  për përgatitjen e Raportit 
mbi zmadhimin e kapitalit.  2- Depozitimi i Vendimit Nr.02., datë 09.07.2018 të Ortakut të 
Vetëm të Shoqërisë, ku është vendosur: Miratimi i Raportit të Ekspertit Kontabël.   3-
Depozitimi i Raportit të Ekspertit Kontabël Z. Sheme Ruci datë 09.07.2018.
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "5.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "1,00"         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7F6679D-96EC-4BBC-A677-8E50EE351B08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60841D38-1670-4148-BAC2-D971321E8C02
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3D8905D-E35D-49D9-B9AA-376C9DDC6F61
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8B8B68D-2559-4B09-AF79-EADA166EFE91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95CF9CDD-1D61-4677-900B-12DF179360DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9C48739-B950-428D-AA1D-A68C19D10170
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ECE6146F-1FCD-4081-BF01-B379F7A1B727
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Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "5.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Anastas Rrodhe")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("100.000,00")            u be              ("5.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Anastas Rrodhe")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("1,00")           

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

01/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-895494-07-18 (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)

01/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-955356-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 28.09.2018 ku 
eshte vendosur : Ndryshim objekti aktiviteti dhe hapja e nje adrese dytesore. 
E-Mail ishte            ("")          u be            ("rrodheconctruction@gmail.com")         
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshmëm ekonomiko-civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujeve të ndryshëm industrial dhe bujqësor.Import-eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor.")          u be            (" Ndërtimi i 
objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe 
përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të 
ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, 
vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i 
artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. 
Kryerje të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne 
sherbim te aktivitetit te subjektit")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         Berat;         ;         BERAT;         Lagjja 
“ Barrikada “, rruga e Ushqimores, godina me nr.10;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85AD0BAF-2801-41D0-8EB7-020677542AA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEB9F199-DE3B-4D42-9DC2-27C64311FEC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C803D80-BFB6-40E6-9840-EB7D871F25F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83E482C5-64EA-4ABA-A37C-4C6BFF5114AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0F7BA9C-4DF9-4992-966A-FAE53DCEF169
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-037654-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 17.12.2018, per mbylljen e nje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         Berat;         ;         BERAT;         Lagjja “ 
Barrikada “, rruga e Ushqimores, godina me nr.10;         "

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-130607-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.350Prot, date 26.02.2019, leshuar nga 
Permbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj, drejtuar QKB-se, ku eshte urdheruar: Ti 
bllokohen kapitalet si person fizik apo juridik debitorit “Rodhe-Construksion“ sh.p.k  me 
NIPT- L43123001J ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-142621-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.450Prot., datë 21.03.2019, lëshuar nga 
Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Barjamaj, protokolluar nga QKB me Nr.4382 Prot., 
datë 21.03.2019, ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative të 
vendosur mbi kapitalet në pronësi të debitorit shoqëria “Rodhe-Construksion“ sh.p.k.,  me 
Nuis (Nipt)-  L43123001J.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-160175-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit date 09.04.2019 për 
hapjen e adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84B1D801-BCA1-4C60-9F04-53F3BB01DA7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36C40A59-6449-43D2-9DE6-B130121ADE96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC44BC34-FBFA-4EE0-A2D1-6D93A89F2E0D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45CEB452-78A2-425C-AE21-A14AC75CBC4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=574CEB59-29F2-4925-A8DC-4BE3AF0495F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69A54E15-493C-45F4-A908-E424B1B34560
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Minifadrome tip Hitachi me targe AHMT 92;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamionçine tip Bremach me targe AA 451 XE;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamionçine tip Iveco me targe AA 452 XE;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Autoveture tip Toyota me targe AA 479 BU;         "

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-279577-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 22.07.2019 për riemërimin e 
administratorit Anastas Rrodhe.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Anastas Rrodhe")                    , 
Nga Data ishte                      ("22/07/2014")            u be              ("22/07/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Anastas Rrodhe")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("22/07/2019")            u be              ("22/07/2024")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-291490-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Rrodhe Construction-7-12_compressed.pdf
PASH sipas natyres.xlsx
Rrodhe Construcion Vendim 2018.pdf
Pozicioni Financiar.xlsx

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-291723-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.07.2019, ku eshte vendosur: 
Ndryshimi i emrit te subjektit dhe atij tregetar.
Emri i subjektit ishte            ("RRODHE - CONSTRUCION")          u be            
("RRODHE - CONSTRUCTION")         
Emri Tregtar ishte            ("RRODHE - CONSTRUCION")          u be            ("RRODHE - 
CONSTRUCTION")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4BEA59BB-EF40-48A1-A252-16A5FDA3FDC3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B3778DB-0DFF-49AF-9EEF-59873F70234B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=281124B3-56C2-4077-B95F-80CD2BA889DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFD6F95E-B1BB-4FB8-A4EC-DE198A8A7585
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A785A239-99D4-4DAE-95F6-37EF1C873044
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E51F2D24-0C5C-4258-97D9-78500C1F0E62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E7728E6-7507-45D5-A845-99268EBB144B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11E00298-3440-421E-8FA7-E8956C31F436
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-328247-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  i Kërkesës Nr.62741/5 Prot., date 02.09.2019, 
“Kërkesë për vendosjen e masës së barrës siguruese”,  ardhur nga Drejtoria Rajonale e 
Tatimeve Berat, ku është kërkuar: Vendosja e masës së barrës siguruese mbi tatimpaguesin 
“RRODHE-CONSTRUKSION”, pajisur me NUIS (NIPT) L431123001J me administrator 
Z. Anastas Rrodhe, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i 
përkasin këtij subjekti. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-413427-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 
20.11.2019, ku është kërkuar: Hapja e 2 (dy) adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Fier Shegan;         CUKAS I 
VJETER;         Lagjja " Çukas ", rruga kryesore, Rehabilitimi i kanalit Çukas - 
Kanale Sekondare U - 1-1-9 deri U -1-1-13 B;         "
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         LIBRAZHD;         ;         RRAJCE;         RRAJCE;         
Fshati Rrajce e Poshtme, rruga kryesore, Punime Civile per Ujesjellesin ne zonen e 
Rrajces, Prrenjas Lot 1.3;         "

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-471695-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 19.02.2020 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te 
aktivitetit te subjektit")          u be            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm 
ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6ECB50B3-C058-4A39-B520-46BF31CABDA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DE53262-4417-4CBD-81DC-96FFD8E9D5D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2EC7187-5DB0-4168-B4D2-16E244760CEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0C6FA16-8065-466B-AF04-5FBFA8AC6C6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F22CE70-D18A-421F-B62F-72AB79089D12
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tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime 
dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e 
drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i artikujve të ndryshëm 
industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe 
bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të shërbimit 
pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te aktivitetit te 
subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te 
energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-524928-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.05.2020 ku eshte vendosur:Per 
auditimin e pavarur te pasqyrave financiare te vitit 2019 te emeroje audituesin ligjor 
Zj.Elira Qojle.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("Elira Qojle")                      Nga data 
"18/05/2020

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-563686-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pozicioni.xlsx
Vendim.pdf
PASH.xlsx
Shenime.pdf

18/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-590020-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 16.09.2020 per hapjen e adresave 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02C63B97-7B75-4D7E-9DDB-ADC9576A4441
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF9FE10A-21B7-4923-BB3C-C79623A70568
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEA1510E-3191-4867-AECF-58E46BEC37CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EF2C1CC-6EB4-4FDE-811E-D6F374B04186
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C8E5E56-46F3-4093-BA0A-702845CB1C19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74A4B5A7-9CF0-406F-AB22-61147060A166
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B784E03-C8CC-48EE-840C-F17449E44934
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89F06FA9-4D6B-4404-B63D-C846DEFD63ED
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eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         
Lagjja Luginë, Rruga Rexhep Keci, Punimet civile për ndërtimin e infrastrukturës 
urbane të zonës së Shijakut zona 1.5;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Mjeti tip Autoveturë Opel me targë AB 504 BD;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Mjeti tip ATP me targë AD 515 BD;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

24/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-635828-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 23.12.2020 per hapje adrese 
dytesore

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamion Mercedes Benz me targë AA180 ZS;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

12/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-642832-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 11.01.2021, ku eshte kerkuar: Hapje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         OTLLAK;         
Mjeti IVECO me targë AA 137 ZS.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-680128-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm Nr. 01 datë 
08.03.2021 ku eshte vendosur: Emërimi i  znj. Elira Qojle me licencë Nr. 304 datë 
28.03.2014 per auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7184E50A-1CB5-4D8B-B542-6615F9882DFA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F4AE327-5460-4EDC-8CC7-9BD676E6D162
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16E2DCB1-76D8-4AC9-AB47-8209D9B55F21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23DE98FF-FE7B-49F3-9C26-A4975A29E908
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03F84473-769E-4EB0-84F8-68D5A41D0B42
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAD132D6-A682-45A4-A503-5EE503E4FC1E
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

02/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-761891-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
PASH.xlsx
Vendim.pdf
Pozicioni.xlsx
Shenime.pdf

01/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-825101-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 26.11.2021 për mbylljen dhe hapjen 
e disa adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Mjeti TPL tip Toyota me targe AA 332 ZO;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamion tip Man me targe AB 952 DX;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 141 YM;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Mjeti TPL tip Toyota me targe AA 328 ZO;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamion tip Iveco me targe AA 330 ZO;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamion tip Renault me targe AB 584 CA;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamion Mercedes Benz me targë AA180 ZS;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         Mjeti 
tip ATP me targë AD 515 BD;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Kamionçine tip Mercedes Benz me targe BR 9171 A;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Autoveture tip Toyota me targe AA 479 BU;         "
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         LIBRAZHD;         ;         RRAJCE;         RRAJCE;         
Fshati Rrajce e Poshtme, rruga kryesore, Punime Civile per Ujesjellesin ne zonen e 
Rrajces, Prrenjas Lot 1.3;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Fier Shegan;         CUKAS I 
VJETER;         Lagjja " Çukas ", rruga kryesore, Rehabilitimi i kanalit Çukas - Kanale 
Sekondare U - 1-1-9 deri U -1-1-13 B;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6E40E90-9ABE-4842-8450-6646BFC49F62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C5B00E4-6D52-4E11-A95F-D0A7C59B6F3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB61B8CF-6A89-4DC5-9D52-B949B9294CC9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13C3DC17-1876-4686-82E0-465ED18016C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5516D21A-2662-4A5C-A2BA-38ADBAC61BA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBAD599D-F6AE-440D-A2F1-46D3B8F1AB2C
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-826255-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 01.12.2021 ku është vendosur: 
Ndryshim objekti. Hapje të adresave dytësore.
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te 
aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise 
elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë")          u be            (" Ndërtimi i 
objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe 
përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të 
ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, 
vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i 
artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. 
Kryerje të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne 
sherbim te aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, 
operimit dhe transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla 
si sistemet fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te 
kombinuar te energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. 
Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime 
fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e dimerore 
me perfomance")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Betoniere Merlo 6132025;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Eskavator me zinxhire Caterpillar/315CLVA;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Eskavator me kove tip Volvo me targe EC 2365;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Fadrome me goma New Holland tipi SI-45-B;         "
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Eskavator  H331123;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0BFD5AF-B016-4508-81E4-0E3D0BE9EAA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ACC608AC-4FCB-425D-BFA3-6DA83CE38FD7
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-840314-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.785/e Regj., datë 24.12.2021, lëshuar 
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr. 23696 
Prot datë 29.12.2021, ku është urdhëruar: “Vendosjen e masës së sekuestros mbi pasurinë e 
luajtshme i vlerës prej 100% të aksioneve të tashme dhe të ardhshme në pronësi të 
shoqërisë  “RRODHE – CONSTRUCTION” SHPK me NUIS(NIPT) L43123001J, me 
administrator Anastas Rrodhe, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të 
bëhet aksionere, me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt palës kreditore. Pasuria e 
sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit”. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/01/2022 Numri i ceshtjes: CN-843361-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 07.01.2022 ku eshte vendosur; 
Ndryshim objekti. Mbyllje adrese dytesore. 
Telefon ishte            ("0694679847")          u be            ("0698614847")         
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te 
aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise 
elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e ndertimit, 
ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe 
shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance")          u be            (" Ndërtimi i 
objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe 
përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të 
ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, 
vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i 
artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. 
Kryerje të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne 
sherbim te aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=763D4B82-BB66-4D7E-9371-02D3B1505D86
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33A76EE4-0F41-4C5F-B963-8394BD635E7B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9553C01-548C-4647-AE87-B40474DC6CBD
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operimit dhe transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla 
si sistemet fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te 
kombinuar te energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. 
Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime 
fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe 
hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e dimerore 
me perfomance. Punimne restaurimi objektesh, monumente kulturore. Rehabilitem 
objektesh. Rikualifikim urbane sheshe etj. Kende sportive, lodra per femije, shitje 
materiale ndertimi, materiale drusore, stola dhe objekte te ndyshme prej druri , 
hekuri. Sistemime, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari te tjera 
profesionale lidhue me ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e 
mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, 
operim, menaxhim rruge, tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave 
me permbajtje hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, 
mirembajtje porte, aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen 
e rehabilitimit te argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe 
permbytjeve. Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes 
rrugore, vertikale dhe horizontale, siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - 
eksport, tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Eskavator me zinxhire Caterpillar/315CLVA;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

13/01/2022 Numri i ceshtjes: CN-846215-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.795 Regj., Nr.20/1 Prot, datë 
07.01.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga 
QKB me Nr.694 Prot, datë 11.01.2022, ku është urdhëruar: : Heqja e masës së sekuestros 
konservative mbi pasurine e luajtshme te vleres 100% te aksioneve ne pronesi të shoqërise 
“Rodhe-Construksion“ sh.p.k.,  me Nuis (Nipt)-  L43123001J.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-861451-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkeses datë 10.02.2022  ku është vendosur 
mbyllja e 1(një) adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A247ADD5-8127-4F4A-B30A-61C546457CCD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CDE8941-636E-4129-B839-85B051C43B93
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0967E217-D25E-45E8-94AC-050C5562E9CA
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Lagjja Luginë, Rruga Rexhep Keci, Punimet civile për ndërtimin e infrastrukturës urbane 
të zonës së Shijakut zona 1.5;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

08/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-874147-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit. Hapje adrese dytesore dhe miratimi 
i emerimit te Alvi Minga si drejtues teknik te shoqerise.
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te 
aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise 
elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e ndertimit, 
ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe 
shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Punimne restaurimi objektesh, 
monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim urbane sheshe etj. Kende 
sportive, lodra per femije, shitje materiale ndertimi, materiale drusore, stola dhe objekte te 
ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari 
te tjera profesionale lidhue me ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e 
mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, operim, 
menaxhim rruge, tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, mirembajtje porte, 
aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te 
argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe permbytjeve. Studim, projektim, 
prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe horizontale, 
siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te 
sinjalistikes rrugore.")          u be            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm 
ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe 
tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime 
dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e 
drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i artikujve të ndryshëm 
industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe 
bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të shërbimit 
pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te aktivitetit te 
subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=694B77A7-1577-48B3-9AD2-A89BB660AA3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A968AFE3-D9EF-4A3C-8BC4-B5849D7E8762
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fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te 
energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e 
ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave 
civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi 
ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Punimne 
restaurimi objektesh, monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim 
urbane sheshe etj. Kende sportive, lodra per femije, shitje materiale ndertimi, 
materiale drusore, stola dhe objekte te ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, 
impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari te tjera profesionale lidhue me 
ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve te ndertimit dhe 
prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, 
tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, mirembajtje porte, 
aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te 
argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe permbytjeve. Studim, 
projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe 
horizontale, siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, tregti me 
shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te 
mbetjeve urbane. Administrim mjedisor te mbetjeve te ngurta")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Otllak;         DUSHNIK;         
Lagjja “ Parangua “, rruga kryesore, sheshi me nr. pasurie 1512/3, zona kadastrale 
1587;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Alvi Minga")                      Nga data "07/03/2022

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-876394-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.03.2022 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            (" Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i 
materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe 
tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, 
ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. 
Tregtimi  i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të 
ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje 
të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te 
aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F353BAFC-A4C2-4646-B842-4191FBBF9A0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A9D7217-76CF-46A4-A335-8DB9E49AE7CD
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elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e ndertimit, 
ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe 
shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe 
urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Punimne restaurimi objektesh, 
monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim urbane sheshe etj. Kende 
sportive, lodra per femije, shitje materiale ndertimi, materiale drusore, stola dhe objekte te 
ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari 
te tjera profesionale lidhue me ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e 
mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, operim, 
menaxhim rruge, tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, mirembajtje porte, 
aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te 
argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe permbytjeve. Studim, projektim, 
prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe horizontale, 
siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te 
sinjalistikes rrugore. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane. 
Administrim mjedisor te mbetjeve te ngurta")          u be            (" Ndërtimi i objekteve të 
ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim 
guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. 
Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese 
të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi  i artikujve të ndryshëm 
industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe 
bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të shërbimit 
pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te aktivitetit te 
subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe 
transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet 
fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te 
energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e 
ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave 
civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi 
ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Punimne 
restaurimi objektesh, monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim 
urbane sheshe etj. Kende sportive, lodra per femije, shitje materiale ndertimi, 
materiale drusore, stola dhe objekte te ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, 
impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari te tjera profesionale lidhue me 
ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve te ndertimit dhe 
prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, 
tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, mirembajtje porte, 
aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te 
argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe permbytjeve. Studim, 
projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe 
horizontale, siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, tregti me 
shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te 
mbetjeve urbane. Administrim mjedisor te mbetjeve te ngurta. Grumbullim, 
transportim, ruajtje te mbetjeve te ngurta ( Jo te Rrezikshme ) : Dhera / inerte + 
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mbetje urbane. Sherbime ekspertize : Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat 
e mbrojtjes nga zjarri të ndertesave te çdo lloji.Hartimi i akteve te ekspertizes teknike 
per zjarret e rena")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

31/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-885659-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te shoqerise, date 28.03.2022 per 
emerimin e auditueses ligjore Elira Qojle per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 
2021.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

28/07/2022 Numri i ceshtjes: CN-959320-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  L43123001J 

Lista e Dokumenteve:
Pozicioni.xlsx
Rrodhe Construction Vendim.pdf
Shenime.pdf
PASH.xlsx

06/12/2022 Numri i ceshtjes: CN-042605-12-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 883-22 Regj, date 16.11.2022, leshuar 
nga Permbarues Gjyqesore Private "TABAKU-2010" shpk me përmbarues Petrit Tabaku, 
ku eshte urdheruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales 
debitore, “Rodhe-Construksion“ sh.p.k  me NIPT- L43123001J me perfaqesues ligjor 
Anastas Rrodhe. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 31/01/2023 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=604C9EF8-F202-48A3-8AB7-2E4740F16465
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=170F23A5-FBC2-442C-B538-A912BEEA731C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE0F7E8E-4674-412B-8113-023C091249E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24DA4E55-7DD2-4052-9067-3F48B19F8A38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0CD371B-402B-4DA3-9613-B71B7738ACD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F7A0D1B-6EDD-4E20-A950-A8B48F0721BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08826AE0-C8CC-4C6B-B78E-AC964821282D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBC1F21F-8D14-4E64-99E1-9DF60A269427
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DF10EEB-678F-435B-A757-C29DB97AC37A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=759D9AB3-1C35-4FD5-9C84-11171BA3AA7C
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


