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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

K53725821H

2. Emri i subjektit VANGJEL GJONI

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 01/01/2005

5. Fusha e veprimtarisë  Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te 
motorrit te mjeteve rrugore me motorr dhe 
rimorkjove.Riparimi dhe mirembajtja e karrocerise te 
mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove. .Riparimi dhe 
mirembajtja e impjantit elektrik te mjeteve rrugore me 
motorr dhe rimorkjove. .Riparimi dhe mirembajtja e gomave 
te mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove. Blerje,shitje e 
mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove. Tregti te pjeseve 
te kembimit.Riparim te mjeteve bujqesore.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Vlore Sarande  METOQ Fshati Metoq, Ura e Gajdarit, 
godinë 1-katëshe, nr.pasurie 574/2/nd, ZK 1722 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Truck Servise
E-Mail: krrakusr@gmail.com  
Telefon: 0693243323 0696961685 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-043458-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara



2

06/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-037584-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. Ndryshim i adresës kryesore 
të ushtrimit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik (NVE). Deklarim i numrit të 
telefonit. Ndryshim i emrit tregtar të subjektit.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0693243323")         
Objekti ishte            ("Tregti me pakice ne dyqane jo te specializuara pa mbizoterim 
artikujsh ushqimore, pije e duhan. ")          u be            ("Riparimi i automjeteve.")         
Emri Tregtar ishte            ("VANGJEL GJONI")          u be            ("Truck Servise")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         SARANDE;         Sarande;         ;         METOQ;         
Fshati Metoq, Ura e Gajdarit, godine 1-kateshe, me nr. pasurie 1928, zona kadastrale 
3330.;         "
eshte Hequr Adresa: "Vlore;         SARANDE;         Sarande;         ;         SARANDE;         
SARANDE;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

09/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-697482-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Riparimi i automjeteve.")          u be            ("Riparimi i 
automjeteve, riparim te mjeteve bujqesore, riparime hidraulike, riparime mjetesh te 
renda ,riparim i motopompave, pjese kembimi, tregtim gomash, bateri, .")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-431456-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim  i objektit te aktivitetit.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("vengjelgjoni35@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Riparimi i automjeteve, riparim te mjeteve bujqesore, riparime 
hidraulike, riparime mjetesh te renda ,riparim i motopompave, pjese kembimi, tregtim 
gomash, bateri, .")          u be            ("Riparimi i automjeteve, riparim te mjeteve 
bujqesore, riparime hidraulike, riparime mjetesh te renda ,riparim i motopompave, 
pjese kembimi, tregtim gomash, bateri, elektroauto.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

09/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-539856-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit. 
Ndryshim i kategorisë së sigurimeve shoqërore. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78A84DDA-A74F-473B-9473-7325828A6BAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4661717C-E27D-488D-BD0A-54933230F2FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5AC8959-66B6-4014-BBC0-C0E9F48492C3
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         SARANDE;         Sarande;         ;         METOQ;         
Fshati Metoq, Ura e Gajdarit, godinë 1-katëshe, nr.pasurie 574/2/nd, ZK 1722;         "
eshte Hequr Adresa: "Vlore;         SARANDE;         Sarande;         ;         METOQ;         
Fshati Metoq, Ura e Gajdarit, godine 1-kateshe, me nr. pasurie 1928, zona kadastrale 
3330.;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

26/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-649916-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit dhe 
kodit NVE. Deklarimi i adresës E-mail.
Objekti ishte            ("Riparimi i automjeteve, riparim te mjeteve bujqesore, riparime 
hidraulike, riparime mjetesh te renda ,riparim i motopompave, pjese kembimi, tregtim 
gomash, bateri, elektroauto.")          u be            (" Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve 
mekanike dhe te motorrit te mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove.Riparimi 
dhe mirembajtja e karrocerise te mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove. 
.Riparimi dhe mirembajtja e impjantit elektrik te mjeteve rrugore me motorr dhe 
rimorkjove. .Riparimi dhe mirembajtja e gomave te mjeteve rrugore me motorr dhe 
rimorkjove. Blerje,shitje e mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkjove. Tregti te 
pjeseve te kembimit.Riparim te mjeteve bujqesore.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"

Lista e Dokumenteve:

02/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-653438-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i adreses E-mail dhe deklarimi i numri te telefonit.
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("0696961685")         
E-Mail ishte            ("vengjelgjoni35@gmail.com")          u be            
("krrakusr@gmail.com")         

Lista e Dokumenteve:
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Datë:07/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


