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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) L01306513V

2. Data e Regjistrimit 06/01/2010
3. Emri i Subjektit PORT CONSTRUCTION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/01/2010
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/01/2010

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Porto Romano,500 metra larg 
Hidrovorit 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të 

ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, 
etjer. Dhënie me qera të makinerive e pajisjeve. Ndërtim, 
montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të 
çfarëdo llojshme, industriale, turistike, civile. Projektime, 
ndërtime dhe rikonstruksione të impianteve të depozitimit 
dhe përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre si 
dhe materialeve të ngjashme me to teknologjike.prodhim i 
materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre, asfaltim 
rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime dhe 
rikonstruksione të objekteve dhe veprave inxhinierike dhe 
hidrogjeologjike të çdo lloji, import-eksport i të gjithë llojeve 
të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të pasurive të 
paluajtshme si dhe shërbime imobiliare. Në fushën e 
ndërtimit shoqëria do të kryejë gjithashtu: Studimin, 
projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose 
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investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ 
ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e 
ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, 
mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve 
hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera madhore, 
ujësjellësve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për 
energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe 
rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, 
objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, 
portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet 
në përgjithësi, montimet e  konstruksioneve metalike si dhe 
çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të 
paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të 
trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me 
tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e 
transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, 
konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, 
sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose 
jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të 
saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe 
mallrave nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, 
ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, 
industriale, turistike. Import-eksport karburantesh dhe 
transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve 
inxhinierike. Në fushën energjetike: Projektim, zbatim, 
mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme 
të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, 
impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, sistemime, impiante, 
linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, 
TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, 
pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça mobil portual dhe 
civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, impiante, 
linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, 
kapanone të lidhura me prodhimin, sisteme, impiante, linja të 
ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). Shërbimi i ruajtjes 
dhe i sigurisë fizike të objekteve publike e private në pronësi 
ose në përdorim të personave fizik e juridik që ushtrojnë 
veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë; sigurimin dhe 
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mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të personave fizikë, shtetas 
shqiptarë ose të huaj.
Piro Bare10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/01/2015                Deri: 04/01/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Petraq Balliu12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit                Nga: 23/01/2017                Deri: 

13. Ortakët PiroBare
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 100,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane  Kashar YZBERISH Yzberish, Rruga "Sabri 
Preveza", Pallati Vila L, Shkalla 1, Kati 8, Ap 32 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: PORT CONSTRUCTION
Telefon: 0692058951  
Të Tjera: Ne ceshtjen me CN-484686 behet 
shenimi:Depozitimi i vendimit date 22/12/2010 te ortakut te 
vetem per emerimin e zotit Teit Gjini si ekspert kontabel i 
shoqerise me nr.liçense 68

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-328929-01-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

06/01/2011 Numri i ceshtjes: CN-484686-01-11

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1EAD525A-E888-4D03-843F-2DD6B5A3730C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AFEAD0B-85E5-4AD8-8994-84DC4133301B
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Koment ishte            ("")          u be            ("Ne ceshtjen me CN-484686 behet 
shenimi:Depozitimi i vendimit date 22/12/2010 te ortakut te vetem per emerimin e 
zotit Teit Gjini si ekspert kontabel i shoqerise me nr.liçense 68")         

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

27/05/2011 Numri i ceshtjes: CN-554183-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 17.05.2011 ku eshte vendosur qe 
fitimi i vitit 2010 te kaloje ne rezerva te shoqerise dhe ne bilanc ne postin "Rezerva te 
tjera".

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

27/03/2013 Numri i ceshtjes: CN-049092-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise 
date.20.03.2013 ku eshte vendosur:Emerimi i ekspertit kontabel Teit Gjini me license nr.68 
per Auditimin e Pasqyrave financiare te vitit 2012.

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

02/04/2013 Numri i ceshtjes: CN-056441-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 28.03.2013 per 
pushimin e perkohshem te aktivitetit deri me daten 01.04.2014.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21F4A7A7-23CD-47DC-A018-4ABD47D79C65
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D84F499F-8501-4467-BF99-61ABF20B6336
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15EB3342-0CFB-4E3D-AE75-823C43F5A56B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21C892AF-2324-434C-8988-CDA633EC174E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD9E54BB-7B5D-42C7-8CF0-BAAED317BEB3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2143671E-C039-40A8-B03F-E359074AF1CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20523139-BAC4-4EFF-B327-0437F51FCA4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD8C3930-8885-4BFF-863D-95ADB6C07083
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2D4B5CE-B0B6-4765-AD0F-C3FB8DD555E3
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14/05/2013 Numri i ceshtjes: CN-095178-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 01.05.2013 ku 
eshte vendosur:Aktivizimin e aktivitetit te pezulluar.
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/05/2013 Numri i ceshtjes: CN-100387-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 01.05.2013, ku eshte vendosur 
shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Import-eksport,tregeti me pakice e shumice,te materialeve te 
ndertimit,pjese makinerish te ndryshme.Ndertim objektesh, etjer.")          u be            
("Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të ndërtimit, pjesë 
makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të makinerive e 
pajisjeve.")         

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

01/07/2013 Numri i ceshtjes: CN-137717-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 12.06.2013, ku 
eshte vendosur qe fitimi i vitit 2012 ne shumen 1,093,463,00 leke te kaloje ne rezerva te 
shoqerise ne postin "Rezerva te tjera"

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

23/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-567330-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFABB21D-D309-4327-B03D-047CB42284C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=583515C4-4A73-4129-9BC7-8A0D13EF6F6F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE83C401-A945-4AD0-A181-9810358F1F57
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=465E4EE7-96FF-43AA-8379-D9D2BB797567
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8EF082FE-6A20-4BA4-B249-ECD91957B188
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81D992FB-7C5A-42BE-A98E-06EDAEC76118
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20C715F6-66E9-47A8-8BDD-861A8AC23FE5
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

06/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-781096-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 23.12.2014, ku 
eshte vendosur shperndarja e shumes ne zerin "Rezerva te tjera". Shuma qe do te 
shprendahet pas zbritjes se tatimit eshte 10.985.104.215 leke. Te behet pagesa e tatimit ne 
burim ne Shumen 1.220.567.135 leke Brenda 31.12.2014.

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

09/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-788889-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise date 
05.01.2015 ku eshte vendosur riemerimin e administratorit te shoqerise per nje afat tre 
vjecar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Piro Bare")                    , Nga 
Data ishte                      ("05/01/2010")            u be              ("05/01/2015")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Piro Bare")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("05/01/2015")            u be              ("04/01/2018")           

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

08/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-920375-03-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2012.

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=908B7E86-F73A-458C-8823-92590DFC97D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=908B7E86-F73A-458C-8823-92590DFC97D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=457EA6AD-2EE8-48AD-A84F-CD40ED3BE178
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=201364A6-45E8-425D-8163-CF949E63110F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BDC91D8-04BF-4E99-B4D8-EB1A6ED71AF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEAD4990-EE36-4932-A69D-53E36D546D34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B196010E-477C-42D9-A18B-DBB667BB8C6C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11519DDB-58C5-4156-8833-15BC436DBF0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EA5F772-C4C5-46AD-9FA2-4A92F8DC0576
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1808DDD7-C8F7-418C-A28E-42FD4CDDB769
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Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

24/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-956282-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE).

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

10/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-087911-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci I vitit 2011

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

21/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-159664-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014. 

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-610625-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit të Ortakut të Vetëm dt.21.03.2016 për 
ndryshimin e Objektit të veprimtarisë së Shoqërisë. 
Objekti ishte            ("Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të 
ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të 
makinerive e pajisjeve.")          u be            ("Import-eksport, tregti me pakicë e 
shumicë, të materialeve të ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim 
objektesh, etjer. Dhënie me qera të makinerive e pajisjeve. Ndërtim, montim dhe 
rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdo llojshme, industriale, turistike, 
civile. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të impianteve të depozitimit dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B5BD94FC-B3EB-4C33-8F63-79BEFA77AC6F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8064C981-BE2F-447D-AA7D-B918A7035423
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83DACCDD-1263-44D1-B77C-1C4D99E01BD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3974C3E3-BAC6-4EF6-BB0D-8EFB7F48CD23
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17281CCC-0651-4E8D-BBF7-B9D963144627
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=232E7C01-5BC4-4217-829A-ECF094E314CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68F0F5E2-827B-44C0-8790-1B9314433948
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68F0F5E2-827B-44C0-8790-1B9314433948
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63355FEA-4D95-4AD7-AC0E-EBB567630906
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përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre si dhe materialeve të ngjashme 
me to teknologjike.prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre, 
asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të 
objekteve dhe veprave inxhinierike dhe hidrogjeologjike të çdo lloji, import-eksport i 
të gjithë llojeve të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të pasurive të paluajtshme si 
dhe shërbime imobiliare. Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë gjithashtu: 
Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas 
rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave me karakter 
shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave 
publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, 
autostradave, traseve hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera madhore, 
ujësjellësve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe 
telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet 
turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, 
objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, montimet e  konstruksioneve 
metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm 
sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të 
vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e transportit, 
shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese 
dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të 
infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose 
privat të njerëzve dhe mallrave nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, 
ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Import-
eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Në fushën 
energjetike: Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në 
fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme 
elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, 
sistemime, impiante, linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; 
sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, pajisje ulëse - ngritëse si 
ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, 
impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura 
me prodhimin, sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit).")         

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

29/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-780879-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F1F85BB-2CD7-4E42-AD34-11ED3AC31F65
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A846340D-206D-4A3A-99AF-5A313C6CAE5C
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-798032-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-064926-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.12.2016 ku eshte 
vendosur:Ndryshimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të 
ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të 
makinerive e pajisjeve. Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të 
çfarëdo llojshme, industriale, turistike, civile. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të 
impianteve të depozitimit dhe përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre si dhe 
materialeve të ngjashme me to teknologjike.prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe 
transport i tyre, asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime dhe 
rikonstruksione të objekteve dhe veprave inxhinierike dhe hidrogjeologjike të çdo lloji, 
import-eksport i të gjithë llojeve të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të pasurive të 
paluajtshme si dhe shërbime imobiliare. Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë 
gjithashtu: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, 
sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave me karakter 
shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave 
publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, 
traseve hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësve, linjave 
mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe 
rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e 
kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në 
përgjithësi, montimet e  konstruksioneve metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në 
përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C207F383-DE5B-492F-BB98-16E87ECFDFE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C207F383-DE5B-492F-BB98-16E87ECFDFE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F06CD65-7015-40D8-9956-8DCC1109EA49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07A23B60-1C0C-4C68-8A18-FF3116F5A66B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B81021F-59FE-4A5E-9BEA-A6AA16147E8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B0676C2-BA27-4BFB-BF4B-CF8E91E4C193
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=637C6000-A759-445C-9B40-E001E9A05F58
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trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është 
vendosur. Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, 
konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me 
fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për 
transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe mallrave nëpërmjet transportit rrugor, 
hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. 
Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime 
hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Në fushën 
energjetike: Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, 
elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, sistemime, 
impiante, linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; sistemime, 
impiante, linja në mjete të rënda transporti, pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça 
mobil portual dhe civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, impiante, linja 
automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin, 
sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit).")          u be            
("Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të ndërtimit, pjesë 
makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të makinerive e 
pajisjeve. Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdo 
llojshme, industriale, turistike, civile. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të 
impianteve të depozitimit dhe përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre 
si dhe materialeve të ngjashme me to teknologjike.prodhim i materialeve të ndërtimit, 
si dhe transport i tyre, asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime 
dhe rikonstruksione të objekteve dhe veprave inxhinierike dhe hidrogjeologjike të 
çdo lloji, import-eksport i të gjithë llojeve të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të 
pasurive të paluajtshme si dhe shërbime imobiliare. Në fushën e ndërtimit shoqëria 
do të kryejë gjithashtu: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese 
dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të 
veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: 
ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e 
nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera 
madhore, ujësjellësve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe 
telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet 
turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, 
objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, montimet e  konstruksioneve 
metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm 
sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të 
vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e transportit, 
shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese 
dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të 
infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose 
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privat të njerëzve dhe mallrave nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, 
ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Import-
eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Në fushën 
energjetike: Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në 
fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme 
elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, 
sistemime, impiante, linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; 
sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, pajisje ulëse - ngritëse si 
ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, 
impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura 
me prodhimin, sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). 
Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë fizike të objekteve publike e private në pronësi ose 
në përdorim të personave fizik e juridik që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e 
Shqipërisë; sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të personave fizikë, shtetas 
shqiptarë ose të huaj.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-122680-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.01.2017 ku eshte 
vendosur:Emerimin ne detyren e drejtuesit teknik te shoqerise Z.Petraq Balliu per kodin 
I.3.A, per te ushtruar detyren ne sigurimin fizik te objekteve shteterore dhe private te 
personave si dhe te veprimtarive social kulturore, sportive, fetare dhe politike (Kodi I.3.A).

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Petraq Balliu")                      Nga data "23/01/2017

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-339119-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B99580FF-14E6-40FA-AFB7-D676CBCF1466
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2568790-3ADB-4AF9-A2B1-DE05C051F7BE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=230A39C8-A550-453E-BEF4-0D62DC9F885D
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-605271-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 23.12.2017 per hapje te nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndertesa 07 Vore, Zona Kadastrale nr. 1669, 
Nr. pasurise 91/46;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-620396-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 04.01.2018 per riemerim te 
administratorit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Piro Bare")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("04/01/2018")            u be              ("04/01/2021")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-776631-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses dt.09.05.2018, për ndryshimin e adreses 
dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         YZBERISH;         
Yzberish, Rruga "Sabri Preveza", Pallati Vila L, Shkalla 1, Kati 8, Ap 32;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
e Rinasit, Tirana Business Park, Ndertesa 07 Vore, Zona Kadastrale nr. 1669, Nr. pasurise 
91/46;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F488DBB-775C-407A-B003-37315CCD2C48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F488DBB-775C-407A-B003-37315CCD2C48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D13EB3F3-9886-40CF-8081-BA07B9819048
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C3178628-6253-4830-A244-C8C4127C5EA8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B5A88712-16BE-432F-BC96-2CBC089E8711


13

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

Datë: 27/10/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1DF59871-88C3-4270-83D3-07A690A2346E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90242396-526E-454A-8467-A5E4D78D3BF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90242396-526E-454A-8467-A5E4D78D3BF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75EB0AC8-FADD-4DA2-A54A-D1903F9DA744

