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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) L73318601G

2. Data e Regjistrimit 18/09/2017
3. Emri i Subjektit AP OIL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/09/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/09/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Rruga nacionale 
Gjirokaster, Pasuria nr.137/5, ZK Gerhot-Virua 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtimi i naftës dhe i benzinës me shumicë e pakicë. Tregti 

gazi të lëngshëm për djegie (GLN), i hidrokarbureve të çdo 
lloji dhe vajra lubrifikantë. Tregti bombolash gazi të 
lëngshëm për djegie Standarti EU dhe i aksesorëve të 
ndryshëm të tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolave të 
gazit të lëngshëm për djegie Standarti EU. Tregtimi me 
pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit 
dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me 
qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, 
depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, 
depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e 
derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe 
nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e 
transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe 
tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë 
fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e 
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transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, 
gjithashtu dhe agjenci doganore. Import-eksport dhe 
përpujnim aktiv i lëndëve të para dhe gjysëm produkteve. 
Tregti, import-eksport , prodhim, përpunim e shërbime në 
fushën e materialeve të ndërtimit, të industrisë, etj. Projekte 
inxhinierike për linjat e përpunimit industrial, kërkime dhe 
studime të ndryshme në fushën e fizibilitetit për zbatimin e 
projekteve të ndryshme dhe asaj të marketingut. Veprime e 
operacione të tjera financiare, juridike, tregtare e civile që i 
shërbejnë objektit të shënuar më lart dhe në funksion të 
zhvillimit e rritjes së shoqërisë. Ushtrimit të çdo veprimtarie 
të ligjshme, të lejueshme për formë e shoqërisë, e cila nuk 
ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit tregtar Nr.9901, 
dt.14.04.08)
Piro Bare10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/09/2017                Deri: 14/09/2022

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratorët ushtrojnë detyrën e tyre së bashku, ose mund 
të delegojnë njëri-tjetrin për disa detyra por duhet të jenë të 
pajisur me prokurën përkatëse nga Administratori tjetër
Albert Kaçi12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 14/09/2017                Deri: 14/09/2022

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratorët ushtrojnë detyrën e tyre së bashku, ose mund 
të delegojnë njëri-tjetrin për disa detyra por duhet të jenë të 
pajisur me prokurën përkatëse nga Administratori tjetër

14. Ortakët AlbertKaçi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 500.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët PiroBare

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 500.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
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15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Fier Lushnje  LUSHNJE Lushnje, pasuria 4/1, zona 
kadastrale 8572, lagjja 18 Tetori, kthesa e Plugut pike 
karburanti Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Autobot 
IVECO me targe AA 149 SS Fier Lushnje  LUSHNJE 
Lushnje, pasuria 4/2, zona kadastrale 1872, lagjja 18 Tetori, 
kthesa e Plugut pike karburanti Gjirokaster Permet  
PERMET Pasuria 6/102, zona kadastrale 2917, lagjja 
Mejdan afer gurit te qytetit Vlore Sarande  SARANDE 
Lagjja nr. 3, rruga 1 Maji, pasuria zone kadastrale 8641 ne. 
10/37 vol. 97 Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER 
Rruga nacionale Gjirokaster-Tepelene, blloku i furrave, 
pasuria 1/66 ZK 8543, vol 4, pike karburanti Gjirokaster 
Gjirokaster  GJIROKASTER Autobot IVECO me targe AA 
148 SS 

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: AP OIL
Telefon: 0692069710  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-468862-09-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

25/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-528623-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
21.10.2017 per ndryshimin e adreses kryesore te  ushtrimit te aktivitetit (selise) te 
shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE3A31B3-2CA1-4CB9-8DCC-7CF0E4E9F51E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EBBFD48-D675-438D-B660-7D4016C009A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=187D7C86-69A1-40C3-8DCB-E42365F441F5
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GJIROKASTER;         Lagjja "18 Shtatori", pike tregtimi karburanti, Pasuria me 
Nr.6/56, ZK 8541;         "
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja 18 Shtatori, Apartamenti 12, pasuri me numër 25/61+1+2, 
Zona Kadastrale 8541, sipërfaqe 27.3 m2;         "

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

04/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-575410-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.11.2017, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Rruga nacionale Gjirokaster, Pasuria nr.137/5, ZK Gerhot-
Virua;         "
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja "18 Shtatori", pike tregtimi karburanti, Pasuria me Nr.6/56, 
ZK 8541;         "

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

26/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-641223-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 15.01.2018 per hapje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Autobot IVECO me targe AA 149 SS;         "
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Autobot IVECO me targe AA 148 SS;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D22AADE1-8C40-4A7D-B1F7-B16B4DCD6583
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D22AADE1-8C40-4A7D-B1F7-B16B4DCD6583
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D878F33-F6DF-4262-A5FE-FCC6C046FAAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F787376-8CD0-464C-A3B5-1FAF85DC938C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=272970E1-3058-4CC9-8C19-58E39A38EFB5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=272970E1-3058-4CC9-8C19-58E39A38EFB5
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-666661-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 12.02.2018, per hapjen e disa 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         PERMET;         Permet;         ;         PERMET;         
Pasuria 6/102, zona kadastrale 2917, lagjja Mejdan afer gurit te qytetit;         "
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Rruga nacionale Gjirokaster-Tepelene, blloku i furrave, 
pasuria 1/66 ZK 8543, vol 4, pike karburanti;         "
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         SARANDE;         Sarande;         ;         SARANDE;         
Lagjja nr. 3, rruga 1 Maji, pasuria zone kadastrale 8641 ne. 10/37 vol. 97;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-821697-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2017.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

17/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-939738-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 14.09.2018, per hapjen e dy 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Lushnje, pasuria 4/2, zona kadastrale 1872, lagjja 18 Tetori, kthesa e Plugut pike 
karburanti;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=185729BF-2A45-48A2-BB65-C6D4DEC8288B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=482C8B7A-CA3A-4A5D-B968-2F351CCC18E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=848FDB7A-AE20-41F4-B17A-4A08E5CAA93B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B2167AF-AE3B-493E-BD40-52B5E88C6B1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B2167AF-AE3B-493E-BD40-52B5E88C6B1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E92EF3E1-FE37-435B-B12B-C5748A9FB416
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Lushnje, pasuria 4/1, zona kadastrale 8572, lagjja 18 Tetori, kthesa e Plugut pike 
karburanti;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0CD5FA98-0834-4529-8493-9E2E5F9D3D4C

