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)
2. Data e Regjistrimit

K72217015V
17/10/2007

3. Emri i Subjektit

GLOBAL SECURITY Sh.p.k

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

17/07/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 17/07/2007
Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Sheshi
Demokracia, Ndertese private Nr.11
6.025.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i
objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise
fizike ne objekte te nje rendesie te vecante sic jane bankat.
Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe
instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues,
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te
nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si
dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te
telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe
tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra
zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te
armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre.
Fatos Malaj
Nga: 29/06/2015

Deri: 29/06/2020
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Administratori i Global Security sh.p.k ka te drejte te delegoj
kopetenca per te kryer transaksione bankare ne emer te
shoqerise persona te caktuar prej tij me prokure dhe format
te tjera te lejuara nga ligji ne cdol loj Banke per te gjitha Nr e
llogarise, ne valute vendase ose te huaj.
Sabri Sako
Nga: 21/08/2019

13. Drejtuesi teknik (nëse ka)
13.1 Afati i emërimit

Gjergj Ujka

14. Ortakët

FatosMalaj

Nga: 11/09/2017

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 6.025.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Deri:
Deri:
Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Fier Fier FIER Lagjja 29 Nentori, Rruga Dervish Hekali,
pallati 27, shkalla 3, kati pare. Vlore Vlore VLORE Lagjja
Pavaresia, Pallati Fredi - Gjini, nr.1, Kati I - re Tirane Tirane
TIRANE Rruga Shemsie Haka, Pallati 6-katesh prane
Drejtorise se shitjes Kesh
E-Mail: info@globalsecurity.al
Telefon: 0694055655

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrimi Fillestar: CN-101821-10-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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regjistrimit
1. 30/07
/2007

Numri i Vendimit:38962, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 30.07.2007; Emri i subjektit: "Global Security"; Forma ligjore: shpk;
Data e themelimit: 17.07.2007; Kohezgjatja: mbi 10 vjet; Kapitali themeltar: "Kryerjen e
shërbimeve të ruajtjes dhe sigurisë fizike të kategorisë "a+b" të përcaktuar në ligjin
nr.8770, datë 19.04.2001, "Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike", Ruajtja dhe
sigurimi i objekteve publike e private në pronësi ose në përdorim të personave fizikë e
juridikë që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, Sigurimi dhe mbrojtja e jetës
dhe e shëndetit të personave fizikë, shtetas shqiptar apo të huaj; Selia: Tiranë; Objekti:
Artan Thomarai, Agron Malaj; Perfaqesuesi ligjor: Artan Thomarai; Ortaket: 50.000 euro;
Lista e Dokumenteve:
Tirane - El -27-October-20070022.pdf

30/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-414223-06-10
Objekti ishte
(""Kryerjen e shërbimeve të ruajtjes dhe sigurisë fizike të kategorisë
"a+b" të përcaktuar në ligjin nr.8770, datë 19.04.2001, "Për shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike", Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike e private në pronësi ose në
përdorim të personave fizikë e juridikë që ushtrojnë veprimtari në Republikën e
Shqipërisë, Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të personave fizikë, shtetas
shqiptar apo të huaj.")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes,
sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne
objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare
qe klasifikohen per kategorine C.")
Koment ishte
("Drejtues Teknik i shoqërisë është Z.Pajtim Ribaj.")
u be
("Drejtues teknik per kategorine C caktohet Z.Ndec Mark Tuci.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fatos Malaj")
Ne daten "29/06/2015
eshte larguar administratori:
("Artan Thomaraj")

Nga data "29/06/2010

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-416926-07-10
Koment ishte
("Drejtues teknik per kategorine C caktohet Z.Ndec Mark Tuci.")
u be
("Drejtues teknik per kategorine 13 B caktohet Z.Ndec Mark
Tuci.Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z.Pajtim Ribaj.")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-774108-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 09.05.2012 per shtimin e objektit
te aktivitetit.Depozitimi i Vendimit date 15.05.2012 per miratimin e ndryshimit te Statutit.
Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine
C.")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i
objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje
rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen
per kategorine C. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e
mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra
zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe
projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio
komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te
automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit".")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)

03/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-116248-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
31.05.2013 ku eshte vendosur per ndryshimin e drejtuesit teknik. Largimi i Z.Pajtim
Ribaj dhe emerimi si drejtues teknik per kategorine 13 B dhe C Z. Ndec Mark Tuci.
Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.
Koment ishte
("Drejtues teknik per kategorine 13 B caktohet Z.Ndec Mark
Tuci.Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z.Pajtim Ribaj.")
u be
("Drejtues teknik per kategorine 13 B dhe C caktohet Z.Ndec Mark Tuci.Drejtues
teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.")

4

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
07/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-245454-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 05.11.2013 per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Durresit, prane Kafe Flora;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-250265-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 06.11.2013, ku eshte vendosur
kalimi i kuotave te shoqerise nga z.Agron Malaj ne favor te z.Fatos Malaj.Depozitim i
kontrates se dhurimit Nr.15.575 Rep. Nr.12.131 Kol. date 06.11.2013,per transferimin e
50% te kuotave te kapitalit ne favor te z.Fatos Malaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Fatos Malaj")
Numri i aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "3.012.500,00
eshte larguar ortaku:
("Agron Malaj")
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

29/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-339330-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 29.01.2014 per
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deklarimin ne lidhje me NIPT-in ne adresesn : Rruga e Durresit, prane Kafe Flora shoqeria
nuk ushtron aktivitet tregtar, ne kete adrese shoqeria e perdor vetem per qellime ekspozite
dhe reklame per mallrat dhe sherbimet qe ofron per klientet.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-351339-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.117/1 Prot., datë 27.01.2014, lëshuar
nga Shoqëria Permabrimore Justitia,ku është urdhëruar:"Qendra Kombetare e Regjistrimit
te ndaloje me Urdher te Brendshem kryerjen e veprimeve te jashteligjshme te debitorit
shoqeria Global Security sh.p.k me Nipt K72217015V me administrator Fatos Malaj dhe
me ortake me nga 50% z.Fatos Malaj dhe z.Artan Thomaraj per tjetersimin e prones gjate
ekzekutimit vullnetar,duke synuar pengimin e ekzekutimit te Vendimit Gjyqesor,duke
konsumuar ne kete menyre vepren penale te "Pengimit te Ekzekutimit te Vendimit
Gjyqesor" sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal."
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

19/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-365784-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 174/4 Prot., datë 10.02.2014, "Për
Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA,
drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative në
aktivitetet e pales debitore shoqëria“GLOBAL SECURITY” sh.p.k., pajisur me
NUIS(NIPT) - K72217015V, me administrator Fatos Malaj dhe ortakë Fatos Malaj dhe
Artan Thomaraj”.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-555571-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date
16.07.2014 per hapjen e adreses dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
Pavaresia, Pallati Fredi - Gjini, nr.1, Kati I - re;
"

VLORE;

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-585603-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

29/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-691867-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt.27.10.2014, ku u vendos: Ndryshimi i
drejtuesit teknik për kategorinë 13 B, ku drejtuesi i ri do të jetë z. Artan Aqif Senka.
Deklarim nr. Telefoni. –Depozitim i urdhrit nr.1348/3 prot. dt.27.10.2014, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “Justitia”, ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative në
aktivet e palës debitore, Shoqëria “Global Security Sh.P.K.” me NUIS (NIPT)K72217015V me administrator z. Fatos Malaj.
Telefon ishte
("")
u be
("0694055655")
Koment ishte
("Drejtues teknik per kategorine 13 B dhe C caktohet Z.Ndec Mark
Tuci.Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.")
u be
("Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.Drejtues teknik
per kategorine 13 B caktohet Z.Artan Aqif Senka")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
30/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-696581-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1348/3 Prot. date 27.10.2014, leshuar
nga shoqeria permbarimore Justitia, per heqjen e mases se sekuestros konservative ne
aktivitetet e pales debitore, shoqeria "Global Security" sh.p.k me NUIS (NIPT)
K72217015V.
Lista e Dokumenteve:

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-793741-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

13/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-867947-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Drepozitimi i vendimit datë 09.02.2015, të asamblesë së
ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur:1.Largimin e drejtuesit teknik te shoqerise
Z.Artan Senka dhe emerimin ne vend te tij te Z.Sotir Lito.
Koment ishte
("Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin
Lleshaj.Drejtues teknik per kategorine 13 B caktohet Z.Artan Aqif Senka")
u be
("Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Sotir Lito")
Nga data "09/02/2015
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-127461-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
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29.06.2015 ku eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise z. Fatos Malaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fatos Malaj")
, Nga
Data ishte
("29/06/2010")
u be
("29/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fatos Malaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("29/06/2015")
u be
("29/06/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-154269-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166771-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses, Nr.50198/2 Prot, date: 20.07.2015,
lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, ku eshte vendosur: Te mos kryhen
tjetersime mbi titujt e pronesise, per tatimpaguesin “ Global Security”, me NUIS
K72217015V.
Lista e Dokumenteve:

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-183808-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2014
Lista e Dokumenteve:
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
13/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-189787-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 56931 Prot. date 10.08.2015, leshuar
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, per lirimin nga barra siguruese mbi titujt e
pronesise te tatimpaguesit Global Security sh.p.k. Depozitim i vendimit date 27.07.2015, te
ortakeve te shoqerise dhe kontrates noteriale Nr. 9471 Rep. Nr. 6208 Kol. date 30.07.2015
per transferim te kuotave te kapitalit me ane te dhurimit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Artan Thomaraj")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
("3.012.500,00")
u be
("6.025.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
("50,00")
u be
("100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-205425-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.56931 Prot., datë 10.08.2015, lëshuar
nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë., ku është kërkuar Lirimi nga Barra e Sigurisë
mbi titujt e pronësisë të shoqërisë "Global Security" shpk, vendosur me shkresën
nr.50198/2 prot., datë 20.07.2015.
Lista e Dokumenteve:
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24/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-213911-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
21.08.2015, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit. Emerimi i z.Musa
Sinani drejtues Teknik.
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine
C. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit
vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes
te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit".")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e
personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe
sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i
vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine C. Importimin, tregtimin,
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues,
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te
tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e
pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te
mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te armeve
si dhe perdorimin e tyre. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Musa Sinani")
Nga data "21/08/2015
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

27/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-220189-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 24.08.2015 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;

Sheshi
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Demokracia, Lagjja Partizani, Ndertese private nr.11;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
28/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-226893-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve te ortakut te vetem, date 27.08.2015
ku eshte vendosur: Shtimi i objektit te veprimtarise, largimi nga detyra e drejtuesit teknik
Z.Sotir Lito dhe emerimin e Z.Artan Senka si drejtues teknik per nenkategorine 1.3 B.
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine
C. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit
vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes
te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te
armeve si dhe perdorimin e tyre. ")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e
personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe
sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i
vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine C. Importimin, tregtimin,
transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues,
audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te
tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e
pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe
monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te
mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te armeve"
B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Artan Senka")
Nga data "27/08/2015
eshte larguar anetari:
("Sotir Lito")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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07/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-338897-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimiit Nr.1, date 06.10.2015, ku eshte
vendosur mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
e Durresit, prane Kafe Flora;
"

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-411964-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.1, date 10.11.2015, te ortakut te vetem
te shoqerise, ku eshte vendosur: Ndryshim i adreses kryesore dhe hapja e adreses
dytesore.Depozitim i vendimit nr.2, date 10.11.2015, te ortakut te vetem te shoqerise, ku
eshte vendosur: Hapja e adreses dytesore.Depozitim i vendimit nr.3, date 12.11.2015, ku
eshte vendosur: Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Ndertese private Nr.11;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Shemsie Haka, Pallati 6-katesh prane Drejtorise se shitjes Kesh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Gjergj Fishta, Kati perdhe(Kati 1);
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Sheshi
Demokracia, Lagjja Partizani, Ndertese private nr.11;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Shemsi Haka, Pallati 6 katesh prane Drejtorise se Shitjes se KESH;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-497130-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e vendimit te ortakut te vetem, date 17.12.2015 ku
eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti. Depozitimin e vendimit te ortakut te vetem, date
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17.12.2015 ku eshte vendosur : Emerimin e drejtuesit teknik Sabri Sako lidhur me
aftesimin teoriko praktik per personat qe do te perdorin arme.
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine
C. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit
vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes
te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te
armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre. ")
u be
("Ruajtja dhe
siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i
ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe
transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine C. Importimin,
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,
sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te
teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve
te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe
instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin,
tregtimin me pakice te armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre.
Aftesimin teoriko praktik per personat qe do te perdorin arme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Sabri Sako")
Nga data "17/12/2015
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
08/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-586377-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit të Ortakut të Vetëm Nr.1, Dt.
01.03.2016, për emërimin e Drejtuesit Teknik Z.Ibrahim Beraj.
Koment ishte
("Drejtues teknik per kategorine 13 A caktohet Z. Martin Lleshaj.")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Ibrahim Beraj")
Nga data "01/03/2016
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-785887-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-785919-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-829927-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.07.2016, ku eshte vendosur:
Hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Nr. 2, Rruga Ali Demi, Pallati Gener 2, Kati pare;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-854988-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

08/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-869467-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

25/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-004076-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2008.
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-404934-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
16

Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
14/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-458379-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 11.09.2017, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i drejtuesit teknik te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Gjergj Ujka")
Nga data "11/09/2017
eshte larguar anetari:
("Ibrahim Beraj")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-604655-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
26.12.2017, ku është kërkuar: Mbyllja e dy adresave dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Nr. 2, Rruga Ali Demi, Pallati Gener 2, Kati pare;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Gjergj Fishta, Kati perdhe(Kati 1);
"

TIRANE;

Njesia

TIRANE;

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
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09/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-656606-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 24.01.2018, ku eshte vendosur
largimi i drejtuesit teknik z.Artan Senka dhe ndryshimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine
C. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit
vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes
te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te
kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e
mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me pakice te
armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre. Aftesimin teoriko praktik per
personat qe do te perdorin arme.")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e
personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe
sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecante sic jane bankat. Importimin,
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,
sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te
teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve
te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe
instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin,
tregtimin me pakice te armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre.
Aftesimin teoriko praktik per personat qe do te perdorin arme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Artan Senka")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-892746-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
10/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-967742-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 09.10.2018 per hapjen e adreses
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@globalsecurity.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LAC;
Lac;
;
LAC;
Lagjja nr 1, Pallati tek Bulevardi Martiret e Lirise, Kati 2;
"

Kurbin,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
30/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-990698-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit date 29.10.2018, per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
BAKSRJOLL;
Shkoder, Velipoje, Baks Rrjoll, Rruga "Viluni", Godina te Bar
Restorant "Enkelejd Viluni";
"
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
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11/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-050953-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes të 50% të kuotave të
shoqërisë, datë 10.12.2018. Depozitimi i vendimit, datë 12.2018 ku është vendosur : Shitja e 50 % të kuotave të shoqërisë nga ortaku Fatos Malaj në favor të Agron Malaj.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"60.250,00"
u be
"3.012.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Agron Malaj")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "3.012.500,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
, Vlera e Kontributit ishte
("6.025.000,00")
u be
("3.012.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
, Numri i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

28/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-065033-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 15.01.2019 per mbylljen e dy
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LAC;
Lac;
;
LAC;
Kurbin, Lagjja nr
1, Pallati tek Bulevardi Martiret e Lirise, Kati 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
BAKS-RJOLL;
Shkoder, Velipoje, Baks Rrjoll, Rruga "Viluni", Godina te Bar Restorant "Enkelejd
Viluni";
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
15/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-195584-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.02., datë 14.05.2019, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Administratori i Global Security sh.p.k., ka të drejtë të
delegojë kopetenca për të kryer transaksione bankare në emër të shoqërisë persona të
caktuar prej tij me prokurë dhe format e tjera të lejuara nga ligji në çdo lloj Banke për të
gjitha Nr. e llogarisë, në valutë vendase ose të huaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fatos Malaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Administratori i Global
Security sh.p.k ka te drejte te delegoj kopetenca per te kryer transaksione bankare ne
emer te shoqerise persona te caktuar prej tij me prokure dhe format te tjera te lejuara
nga ligji ne cdol loj Banke per te gjitha Nr e llogarise, ne valute vendase ose te huaj.")
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

31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-277713-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
VENDIMI ORTAKUT.pdf
SHENIMET SHPJEGUSE.pdf
Global Security _Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve)
sipas natyres.xlsx
ADA Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta1.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Global Security_Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Ecuria e veprimtariese.pdf

23/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-313252-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.04, datë 21.08.2019 ku është
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vendosur: Ndryshim objekti. Largim i Drejtuesit Teknik Musa Sinani.
Objekti ishte
("Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve
publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te
vecante sic jane bankat. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e
mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit,
pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin,
instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe
sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe
instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin, tregtimin me
pakice te armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre. Aftesimin teoriko praktik
per personat qe do te perdorin arme.")
u be
("Ruajtja dhe siguria fizike e
personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe
sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecante sic jane bankat. Importimin,
tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,
sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te
teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe
programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve
te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe
instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit". Importimin, eksportimin,
tregtimin me pakice te armeve" B1"," B4"," C", "D" si dhe perdorimin e tyre.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Musa Sinani")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sabri Sako")
, Nga Data
ishte
("17/12/2015")
u be
("21/08/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sabri Sako")
, Koment
ishte
("")
u be
("Drejtues Teknik Administrativ Subjekti (
Per veprimtarine e lejuar me arme).")
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
13/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-333913-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.06.09.2019, per te hapur adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
Hoxha,Lagjja Zhupan, ndertesa Citadella, kati 1;

;

FIER;

Rruga Kadri

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
23/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-338751-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 16.09.2019 për hapje/mbyllje
adresash dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Nentori, Rruga Dervish Hekali, pallati 27, shkalla 3, kati pare.;
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Hoxha,Lagjja Zhupan, ndertesa Citadella, kati 1;
"

Lagjja 29
"
Rruga Kadri

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-412232-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes së 50% të kuotave të
shoqërisë, datë 15.11.2019. Depozitimi i vendimit, datë 15.11.2019 ku është vendosur :
Shitja e 50 % të kuotave të shoqërisë nga ortaku Agron Malaj në favor të Fatos Malaj, i cli
behet ortaku shoqerise me 100% te kapitalit.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"3.012.500,00"
u be
"6.025.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Agron Malaj")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
("3.012.500,00")
u be
("6.025.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fatos Malaj")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
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Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-505304-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontratës së Pengut, datë 13.05.2020, me
Nr.2466 Rep. Nr.4710 Kol., e lidhur midis Shoqërisë bankare “Banka e Tiranës” SH.A
(Pengmarres /Kredidhenes) dhe Fatos Malaj (Penglënësi) me objekt lënien peng kuotat e
tij që zotëron në shoqërinë “GLOBAL SECURITY ” SHPK në favor “Banka e Tiranës”
SH.A.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

22/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-528350-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i deklaratës noteriale Nr. 3277 Rep dhe 934 Kol
date 22.06.2020 lëshuar nga Banka e Tiranës sha, ku autorizohet Qendra Kombetare e
Biznesit të kryejë lirimin e kuotave dhe fshirjen e regjistrimit të Kontratës së Pengut mbi
kuotat me Nr. 2466 Rep dhe 710 Kol date 13.05.2020 të noteres Rezarta B. Koçi të
regjistruar ne QKB me date 14.05.2020.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë: 04/07/2020

____________________
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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