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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) J64103475Q

2. Data e Regjistrimit 28/02/1994
3. Emri i Subjektit BASHKIMI/L
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 28/02/1994
6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/02/1994

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Lushnje  LUSHNJE Autostrada Lushnje-Fier km 4, 
Pasuria me nr 104/18 ne zonen kadastrale 3268 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: 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 publik dh/ose privat si : ndërtimin e ndërtesave 
publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e 
nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe 
veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave 
mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe 
telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave 
ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, 
objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, 
objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi,  
rikonstruksione të veprave të artit, montimet e  
konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në 
përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të 
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Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të 
qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku 
është vendosur. Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: 
Tregtimin dhe import-eksportin e mallrave të ndryshëm si 
,Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithsi e vecanrisht 
element te ndryshem e paisje elektrike, materiale elektrike te 
te gjitha llojeve civile dhe industriale, mekanike, 
elektronike,Montimi e prodhimi i elementeve te paisjeve te 
ndryshme elektronike ,elektroteknike,elektronike 
elektromekanike perfshire kondicioner,elektroshtepiake etj te 
ketij lloj.Bojrave te te gjitha llojeve te saj, pjese kembimi per 
te gjitha llojet e automjeteve, poliretaneve dhe te veglave te 
punes qe perdoren per lyerjen e tyre ,materialeve te tjera te 
ndertimit ,duhan cigareve te te gjitha llojeve , industrialë, 
ushqimorë, mjekësorë, të ndërtimit, të ,mediave , të mjeteve 
kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të 
metaleve ferroze dhe joferroze, të lëndës drusore, të lëndëve 
të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimin 
e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, 
tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj. Në 
fushën e turizmit 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 shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, 
argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, 
kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.. 
Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: për realizimin e 
prodhimit me fonde publike dhe/ ose jopublike të 
materialeve të ndërtimit, pllake, bordur, tubo betoni 
prodhimin e inerteve, të asfalto-betonit, betonit, prodhimin e 
vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin 
e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton 
armeje, dyer, dritare, plastike, alumini dhe të drurit dhe 
kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e bojrave dhe 
llaqeve të ndryshëm, të ambalazheve, çdo operacion 
industrial prodhues; prodhimin e motorrave dhe 
transformatorëve elektrikë, transformatorët e tensionit të 
lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi dhe të gjitha 
paisjeve elektrike, studime dhe projektime për paisje dhe 
makineri elektrike.Në fushën e shërbimeve shoqëria do të 
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kryejë,prodhim dhe montim fasada xhami , bar, kafe, 
restorante, hoteleri, turizem. Riparimin dhe remontet e 
mesme dhe kapitale të makinave elektrike rrotulluese të çdo 
tipi fuqie e tensioni, të motorrave dhe transformatorëve 
elektrikë, transformatorëve të tensionit të lartë, furrave 
elektrike, reaktorëve të çdo tipi si dhe të gjitha paisjeve 
elektrike; konsulencë, revizion, ekspertizë, vlerësime të 
kapitaleve dhe gjendjes, planbizneseve, projekte zhvillimi 
dhe studime të efektiviteteve ekonomike, përcaktimi i 
prioriteteve në fusha të ndryshme të ekonomisë 
etj.Administrim fondesh dhe/ose investimesh.Në fushën e 
botimeve shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, 
konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, 
sipas rastit, për botimin e gazetave, revistave, posterave, 
reklamave dhe botimeve të tjeraNë fushën e 
Telekomunikacionit shoqëria do të kryejë: për realizimin e 
impianteve të telekomunikacionit dhe shërbimet e 
ndërlidhjes në internet,  administrimi, vendosja dhe 
përdorimi i impianteve fikse dhe të lëvizshme për 
transmetime radiotelevizive. Ne fushen e hidrokarbureve 
shoqeria do te kryeje:  Krijimin, instalimin dhe venien ne 
shfrytezim te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per 
tregetimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit, import-
eksport dhe tregeti me shumice e naftes, gazit, 
nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti 
kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregeti 
me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit 
per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te 
transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to 
dhe per depozitat stacionare te bombulave me ose pa 
mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, 
ndertimin dhe venien ne perdorim te depove hidrokarbure, 
rezervuarve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas 
projektit teknologjik. Furnizimi me karburant dhe 
lubrifikante per mjetet lundruese (detare) si dhe jet-oil per 
mjetet fluturese ajrore
Ylli Zdrava10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 04/04/2019                Deri: 03/04/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët KastriotSinanaj

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 20.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët YlliZdrava

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët DashnorSinanaj

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

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

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion Man me targe AA 438 DT. 
Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion Man me targe AA 122 CF. 
Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion Man me targe AA 961 
CM. Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me 
targe AA 614 DS. Fier Lushnje  LUSHNJE APV Caterpilar 
me targe AA 369 CF. Fier Lushnje  LUSHNJE Gjysem 
rimorkio Bertolja me targe LU 4575 B. Fier Lushnje  
SAVER Kamionçine Benz me targe LU 8682 B. 

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: BASHKIMI/L
E-Mail: dashisinanaj@hotmail.com  
Telefon: 0692044479  

17. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-037709-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 28/02
/1994

Numri i Vendimit:2144, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit-28.02.1994. Emri i subjektit- Bashkimi. Forma ligjore- Shpk. Data e 
themelimit- 28.02.1994. Kohezgjatja- mbi 10 vjet. Selia- Lagjja: "Loni Dhamo", Lushnje. 
Kapitali- 100,000 leke. Objekti- Projektime, preventime, ndertime banesash te ndryshme si 
private dhe shteterore. Ndertime rrugesh dhe urash, vepra bonifikuesedhe ndertim 
ujesjellesi. Ndertime te ndryshme te cdo lloji te karakterit te ndertimeve. Riparime, 
meremetime e restaurime te ndertesave ekzistuese etj. Prodhim te materialeve te ndryshme 
te ndertimit. Tregtim te materialeve te ndertimit dhe hidrosanitare. Cdo aktivitet tjeter qe 
vecmas ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme 
per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Perfaqesues ligjor- Vlash Gjoka. Ortake- Vlash 
Gjoka, Isa Dervishi.

Lista e Dokumenteve:
R9-NR.7-EK-08-November-20070007.pdf

2. 26/06
/1996

Numri i Vendimit:2144/1, Gjykata:Tirane
Transferimin me ane te shitjes se 50% te kuotave te shoqerise nga Z. Vlash Gjoka tek Z. 
Isa Dervishi.

Lista e Dokumenteve:
R9-NR.7-EK-08-November-20070007.pdf

16/01/2008 Numri i ceshtjes: CN-104788-11-07
Emri i subjektit ishte            ("BASHKIMI")          u be            ("BASHKIMI/L")         
Objekti ishte            ("Projektime, preventime, ndertime banesash te ndryshme si private 
dhe shteterore. Ndertime rrugesh dhe urash, vepra bonifikuesedhe ndertim ujesjellesi. 
Ndertime te ndryshme te cdo lloji te karakterit te ndertimeve. Riparime, meremetime e 
restaurime te ndertesave ekzistuese etj. Prodhim te materialeve te ndryshme te 
ndertimit.Tregtim te materialeve te ndertimit dhe hidrosanitare.")          u be            
("Ndertim, prodhim, tregti, hoteleri, bar-restorant, sherbim automjetesh")         
Emri Tregtar ishte            ("BASHKIMI")          u be            ("BASHKIMI/L")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=777BFFFB-A91F-4A04-8587-3B2A71363B1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=777BFFFB-A91F-4A04-8587-3B2A71363B1F
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Autostrada Lushnje-Fier, Km 4, Saver;         "

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

19/08/2008 Numri i ceshtjes: CN-164282-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)

28/09/2011 Numri i ceshtjes: CN-599774-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, Nr.2  datë 
26.09.2011, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë.  Depozitimi i statutit të ri të 
shoqërisë, përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 
tregtare”.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Isa Dervishi")                    , Nga 
Data ishte                      ("20/06/1996")            u be              ("26/09/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Isa Dervishi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("26/09/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

31/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-999633-01-13

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6C7F74C-B3A6-4EA0-B294-BB9E74044D92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=866B331F-DDC5-4FFB-A303-FA8B67A4C475
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F9C05EC-FA4A-466D-8EEA-124F42F58F36
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC167703-82F8-4E1C-A429-35CFC87F5675
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCCF12C9-A764-42C8-9DC4-8B02CD280A65
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=710F5296-B686-46E1-865E-987FAA7984F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0DAF8E4C-388C-4E82-BD74-D6EAAA8F9E9C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0C316CB-4ACC-4D4D-9AC2-EE705588DD27
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7A0E745-EDB8-4E21-A49E-0E33E4A57146
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65AE8BD9-97B2-4AAC-A98B-5DE159A0499A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F3FA185-3CEA-4C1F-8ED1-F49EEBD5B24C
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.1 dt.30.01.2013 per mbylljen e kater 
adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
TREGAN;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         
ZEMBLAK;         "
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
SHEPANJE;         "
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
SHUSHICE;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

13/09/2013 Numri i ceshtjes: CN-192208-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 12.09.2013 per hapjen e adreses 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Masa inxhinerike,Lagjja Dunavat i pare.;         "

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

05/11/2013 Numri i ceshtjes: CN-242691-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, Nr.04, 
date: 05.11.2013, ne te cilin eshte vendosu: Mbyllja e nje adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Masa inxhinerike,Lagjja Dunavat i pare.;         "

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BB48129-813B-421D-8AAB-7879CA92D56B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C20DF39-F85A-420F-979A-FDB26168AF1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00932FAF-1654-4370-8D04-2334C5189F33
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0CC08226-314A-44CE-8E66-39274CC84112
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/04/2014 Numri i ceshtjes: CN-413703-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 31.03.2014, të asamblesë së 
përgjithshme, ku është vendosur, ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit te 
shoqërisë dhe mbyllja e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Autostrada Lushnje-Fier km 4, Pasuria me nr 104/18 ne zonen kadastrale 3268;         
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Autostrada Lushnje-Fier, Km 4, Saver;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         L. 
GAFUR MUCO;         "

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

17/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-555815-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

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

27/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-832381-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FEC94808-CD24-4055-ABED-41287B9DFB7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03D93209-E994-4551-99C6-E5BF397051A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=013DBC5A-EA62-4695-A240-59DDA5069742
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8304E4BE-7C20-4808-BE64-742D23D8C267
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D93E012-470A-4F1A-94F1-05C41B76BFA6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA6AB888-3240-4833-93D7-3BF781687820
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9D3C214-BE6B-4407-85C3-447FF2B934C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EFA5FEC4-E597-4EDE-B6D6-7446E1B2F012
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99B889D3-17D3-4365-87A2-7CC2E0CCA50D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D43EBA81-05A6-425B-8B37-D7421F27AC8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DFD4F52-4B5A-45E8-A274-5377DA1C4BC8
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-006853-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 15.04.2015, ku eshte vendosur 
hapja e nje adrese dytesore.Deklarimi i numrit te kontaktit dhe saktesimi i kodit ekonomik.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0682036091")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         SAVER;         
Kamionçine Benz me targe LU 8682 B.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-012376-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr. 2, date 16.4.2015, ku eshte 
vendosur: Hapja e adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 961 CM.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
APV Caterpilar me targe AA 369 CF.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Bertolja me targe LU 4575 B.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 438 DT.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes Benz me targe AA 614 DS.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 122 CF.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-107444-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D92EB02-176C-4155-AE11-C47CFA57C929
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7524909D-C845-42FD-A292-C86B1A3586EA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98BE82B4-A2E2-4CDF-9D54-A1733B784686
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F22E37F1-537A-45E0-AA45-5007B7B817BB
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2011

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
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

27/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-169101-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.  

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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)

07/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-799327-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim  bilanci 2010

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

18/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-823206-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.  

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5E43AC1-7460-48C2-A6E8-4D955EADF0D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D17F1B2-2291-4A25-92C3-68EE25028447
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D17F1B2-2291-4A25-92C3-68EE25028447
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8DF0EEAA-FB18-476F-9E50-A3C8A7BF76BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AB7FB1E-CDB4-42F2-BF85-EA73553016BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A5AC72E-BACB-48A9-BC98-4BE323723FBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46BFA0D7-2A0E-4A4B-AD41-4D404253AD45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2195B38-16B6-476B-97A4-7A0A3F32BF27
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A297571-315C-4321-A331-817369B98C85
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CEF1EFB-2FBE-45C9-A83C-BE3B4486AA34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CEF1EFB-2FBE-45C9-A83C-BE3B4486AA34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD0BEB7C-5CE2-4D4E-935E-C33AFC07DBB1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=818C7FFA-9923-4D66-AA19-589D094DE8FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE0A8E87-D2D3-4B55-B449-C2C6C1661591
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE4260AC-E00B-4CB6-A6AF-D9BF565E5C11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75E0EC25-1E4B-4114-A6E7-F6F12D9A4443
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-955214-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.4, date 26.09.2016, ku eshte vendosur 
riemerimi i z.Isa Dervishi si administrator per nje periudhe pese vjeçare duke filluar nga 
data 27.09.2016 deri me 27.09.2021.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Isa Dervishi")                    , Nga 
Data ishte                      ("26/09/2011")            u be              ("27/09/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Isa Dervishi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("26/09/2016")            u be              ("27/09/2021")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-990165-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim  i bilancit vjetor per vitin 2008

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

11/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-101448-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.01.2017, per pushim te 
perkohshem te aktivitetit.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:

02/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-179545-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date  01.03.2017 ku eshte vendosur per 
Aktivizimin e Aktivitetit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B35889C-EA28-4FD4-B719-2E76D632D956
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62E84DFA-0339-4C6C-A5E7-6061DE2BFBC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D8D7A1A-86B7-435E-A30C-FFC72E27CEC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF3387A7-3CC2-4571-A1A6-4D4DD2F6A19C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF2D7CA5-4C4A-4D3F-B914-8B68B67F0C8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBB5BB5D-83D6-42F6-9266-F99CB8B4AEA7
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Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

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

10/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-367157-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.

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

12/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-857623-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

10/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-156738-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes me nr.Rep.1019 ekol.433/1, 
datë 04.04.2019, ku ortaku Isa Dervishi(shitësi) i shet 40% të kuotave Ylli Zdrava(blerësi), 
40% të kuotave Dashnor Sinanaj(blerësi) dhe 20% të kuotave Kastriot Sinanaj(blerësi). 
Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 04.04.2019, ku është vendosur: 
Largimi i administratorit Isa Dervishi dhe emërimi i administratorit të ri Ylli Zdrava deri 
në datë 03.04.2024. Ndryshimi i të dhënave vullnetare, numrin e kontaktit dhe postën 
elektronike.
Telefon ishte            ("0682036091")          u be            ("0692044479")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8360BFAA-A0AF-4917-82ED-61005D5EC4C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0782A1E-2281-4CCB-9109-D9A4A668373C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3209E926-DDCD-4996-9ACA-371BB6AFAE59
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2C1E291-2072-4B81-AA94-84638458BE09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69391394-43E6-4DCF-A3F8-E663BDF12621
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F285E4C7-E9D8-494C-8DB1-25C2464F0E87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B5B7536-5379-4E15-984F-57E46FB36BF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9574F66-25A8-4586-8790-A8F602FCA1F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=705A7355-B2B1-4B0E-BD2E-BD4AEE8FE535
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AA7804F-E5A3-40A6-BB5E-C9C04F041B79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6ABF395-FDB1-4D16-B663-FAA29BAAC5D5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6ABF395-FDB1-4D16-B663-FAA29BAAC5D5
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E-Mail ishte            ("")          u be            ("dashisinanaj@hotmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Dashnor Sinanaj")                      Numri i aksioneve "40,00             
Perqindja ne kapital "40,00             Kontributi ne para "40.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Kastriot Sinanaj")                      Numri i aksioneve "20,00             
Perqindja ne kapital "20,00             Kontributi ne para "20.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("Ylli Zdrava")                      Numri i aksioneve "40,00             
Perqindja ne kapital "40,00             Kontributi ne para "40.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Isa Dervishi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Ylli Zdrava")                      Nga data "04/04/2019             
Ne daten "03/04/2024
eshte larguar administratori:            ("Isa Dervishi")         

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
Transferim i kuotave te kapitalit

04/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-249912-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i statutit te shoqerise 21.06.2019. Depozitimi i 
vendimit te asamblese date 26.06.2019 per miratim statuti
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "3,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "33.333,33"         
Objekti ishte            ("Ndertim, prodhim, tregti, hoteleri, bar-restorant, sherbim 
automjetesh")          u be            ("Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: 
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 publik dh/ose privat si : ndërtimin e ndërtesave 
publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, 
autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, 
ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe 
telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet 
turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, 
objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi,  rikonstruksione të veprave 
të artit, montimet e  konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D710DD0F-3D04-46B5-B6A3-5DAACA62840B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF465DAA-9334-47FC-8FD6-6BED65488D0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF465DAA-9334-47FC-8FD6-6BED65488D0C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A4828BD-ABC4-4C52-BA4D-7454CDB4D9D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF376DA1-67B9-4BAE-B6F4-9F086DBFED95
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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 tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import-
eksportin e mallrave të ndryshëm si ,Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithsi 
e vecanrisht element te ndryshem e paisje elektrike, materiale elektrike te te gjitha 
llojeve civile dhe industriale, mekanike, elektronike,Montimi e prodhimi i elementeve 
te paisjeve te ndryshme elektronike ,elektroteknike,elektronike elektromekanike 
perfshire kondicioner,elektroshtepiake etj te ketij lloj.Bojrave te te gjitha llojeve te 
saj, pjese kembimi per te gjitha llojet e automjeteve, poliretaneve dhe te veglave te 
punes qe perdoren per lyerjen e tyre ,materialeve te tjera te ndertimit ,duhan 
cigareve te te gjitha llojeve , industrialë, ushqimorë, mjekësorë, të ndërtimit, të 
,mediave , të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve 
ferroze dhe joferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për 
procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e 
tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj. Në fushën e turizmit 
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 shfrytëzimin njerëzor me 
karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, 
kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.. Në fushën e prodhimit 
shoqëria do të kryejë: për realizimin e prodhimit me fonde publike dhe/ ose jopublike 
të materialeve të ndërtimit, pllake, bordur, tubo betoni prodhimin e inerteve, të 
asfalto-betonit, betonit, prodhimin e vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo 
ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton 
armeje, dyer, dritare, plastike, alumini dhe të drurit dhe kombinime të ndryshme të 
tyre, prodhimin e bojrave dhe llaqeve të ndryshëm, të ambalazheve, çdo operacion 
industrial prodhues; prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrikë, 
transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi dhe të 
gjitha paisjeve elektrike, studime dhe projektime për paisje dhe makineri 
elektrike.Në fushën e shërbimeve shoqëria do të kryejë,prodhim dhe montim fasada 
xhami , bar, kafe, restorante, hoteleri, turizem. Riparimin dhe remontet e mesme dhe 
kapitale të makinave elektrike rrotulluese të çdo tipi fuqie e tensioni, të motorrave 
dhe transformatorëve elektrikë, transformatorëve të tensionit të lartë, furrave 
elektrike, reaktorëve të çdo tipi si dhe të gjitha paisjeve elektrike; konsulencë, 
revizion, ekspertizë, vlerësime të kapitaleve dhe gjendjes, planbizneseve, projekte 
zhvillimi dhe studime të efektiviteteve ekonomike, përcaktimi i prioriteteve në fusha 
të ndryshme të ekonomisë etj.Administrim fondesh dhe/ose investimesh.Në fushën e 
botimeve shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen 
zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për botimin e gazetave, revistave, posterave, 
reklamave dhe botimeve të tjeraNë fushën e Telekomunikacionit shoqëria do të 
kryejë: për realizimin e impianteve të telekomunikacionit dhe shërbimet e 



15

ndërlidhjes në internet,  administrimi, vendosja dhe përdorimi i impianteve fikse dhe 
të lëvizshme për transmetime radiotelevizive. Ne fushen e hidrokarbureve shoqeria 
do te kryeje:  Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim te impianteve, stacioneve, 
reparteve, linjave per tregetimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit, import-
eksport dhe tregeti me shumice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave 
lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregeti 
me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit per ushtrimin e 
veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe 
cisternave bote per to dhe per depozitat stacionare te bombulave me ose pa mbushje 
gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, ndertimin dhe venien ne perdorim te 
depove hidrokarbure, rezervuarve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas 
projektit teknologjik. Furnizimi me karburant dhe lubrifikante per mjetet lundruese 
(detare) si dhe jet-oil per mjetet fluturese ajrore")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Dashnor Sinanaj")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("40,00")            u be              ("1,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Kastriot Sinanaj")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("20,00")            u be              ("1,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ylli Zdrava")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("40,00")            u be              ("1,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

25/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-282578-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.

Lista e Dokumenteve:
vendim bashkimi.pdf
Pasqyra e pozicionit  Bashkimi L2018.xlsx
Pasqyra e performancës Bashkimi L 2018.xlsx
shenimet Bashkimi.pdf

27/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-557812-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52C9C717-DBD5-4707-825C-7979654584C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=882D3D8B-61A5-4201-83DD-A910606B4885
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8B9E81D-E929-47BF-8E71-F3214D843E8F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DA322E7-881F-4821-B515-8FF12B68DA56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0BE2050A-517A-4417-81EE-0EA01F761E70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE9097B9-8570-4C24-B62F-EB8970027F3B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C2A6D38-9D26-47AD-AEDB-266C972A13F7
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës Bashkimi L 2019.xlsx
SHENIMET BASHKIMI L1 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit  Bashkimi L2019.xlsx
vendim bashkimi 2019.pdf

Datë: 23/01/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83A99CCE-A3CD-452A-9CB7-D79033C7BBD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE39A387-C9C5-4A91-B894-57A49106B616
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED1EE926-440C-4BB9-9551-EC2056E87004
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1598A68-6525-4F2E-8246-B8D370EB9C16

