EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K31331547R
(NUIS)
2. Emri i subjektit

Gjergj Buça

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

31/01/2003

5. Fusha e veprimtarisë

Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me
origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit.
Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale
në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime.
Shërbime profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim
kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim
higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente
publike dhe jo publike). Pastrim të ambienteve të hapura
publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave të
gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra,
ndërtesa. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje
pellet. Tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem
, industrise, produkte bujqesore, materiale ndertimi,
pesticide, paisje elektronike, konfeksione, rrobapune te te
gjitha llojeve, veshje e paisje kundra zjarrit, kepuce , etj.
Import - Eksport. Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit
te lengshem, dhe vajrave lufbrifikant. Hapje bar - bufe,
restorant, parukeri, sallon mode, qender estetike, fitness,
servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobiliare.
Transport te mallrave dhe udhetareve brenada dhe
jashtevendit. Tregtim me shumice e pakice te prodkteve me
origjine shtazore per njerez. Ne fushen e import ekportit dhe
tregtim me shumice dhe pakice te materiale dhe paisjeve
elektrike, elektronike, elektroshtepiake, kompjutera, servis
dhe paisje te ngashme. Prodhim perpunim e shperndarje me
shumice e ushqimeve. Prodhim dhe tregtim e shumice e
pakice te te gjitha llojeve te bukes etj. Prodhim dhe tregtim
me shumice e pakice te te gjitha llojeve te ushqimeve.
Tregetim te te gjitha llojeve te automjeteve perfshire dhe ato
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6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

me tonazhit te rende. Studime projektime, hartim planesh
menaxhim pyjesh, zbatim te puneve pyjore. Tregti me
shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit,
detergjenteve te ndryshem. Furnizimi, pergatitja, servimi.
Rikonstruksion dhe ndertime te objekteve private dhe
publike, kapanone, restorante, hotele, resorte, rruge, ura,
kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumice
dhe pakice te artikujve kancelarik, e paisje te ndryshme,
tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh te
formave dhe llojeve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim me
shumice e pakice te
te gjitha llojeve te izolimeve,
hidroizolimeve, hidrosanitareve etj. Prodhim shitblerje
traversa hekurudhore druri dhe betoni me gjithe aksesoret.
Prodhim dhe vendosje te sinjalistikes rrugore.
Durres Durres DURRES URA DAJLANIT

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Durres Durres DURRES Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades
Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie 5/591, dhe
zone kadastrale 8515;
Durres Durres DURRES Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades
Durres - Tirane, km1, Kamion MERCEDES BENZ me targe
AA 484 GA

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Che
E-Mail: gjergjbuca@gmail.com
Telefon: 0692094605

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-053429-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 11/01
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:49, Gjykata:Durrës
1-Data e regjistrimit:11.01.2001; 2-Emri i subjektit:Gjergj Buça; 3-Forma ligjore:Person
Fizik; 4-Fusha e veprimtarise:Tregti lende drusore; 5-Vendi i ushtrimit te
veprimtarise:Durres.
Lista e Dokumenteve:
Persona Fizik-DK-XH(DR)January-07-20080504.pdf
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31/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-159253-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)

17/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-321624-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit si dhe deklarimi i numirt te kontaktit.
Telefon ishte
("")
u be
("0694094605")
Objekti ishte
("Tregtim te lendes drusore")
u be
("Tregti,transport,perpunim lende drusore,prodhime me origjine pyjore.")
Lista e Dokumenteve:

23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-568480-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

16/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-806921-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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

05/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-985596-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE)
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Lista e Dokumenteve:
12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-092786-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-171946-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
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)

26/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-218005-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e adresave dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kombinat, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga e Kavajes, toke me nr pasurie 7/194, dhe
zone kadastrale 8230;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie
5/5591, dhe zone kadastrale 8515;
"
Lista e Dokumenteve:

18/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-278632-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kombinat, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga e Kavajes, toke me nr pasurie 7/194, dhe zone
kadastrale 8230;
"
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-618560-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i numrit te kontaktit.
Telefon ishte
("0694094605")
u be
("0692094605")
Lista e Dokumenteve:

28/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-673492-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Tregti,transport,perpunim lende drusore,prodhime me origjine
pyjore.")
u be
("Tregti,transport,perpunim lende drusore,prodhime me
origjine pyjore. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike.
Sherbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh , ambjente publike dhe jo
publike) . Pastrim te ambienteve te hapura publike , mirembajtje dhe gjelberimin e
hapsirave te gjelberta , pastrimin e ambjenteve te mbyllura dhe zyra , ndertesa .
Sherbim , pastrim kimik, lavanteri, etj.")
Lista e Dokumenteve:

13/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-812736-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
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)

22/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-892597-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2009.

24/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-946587-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorzim bilanci 2008.
Lista e Dokumenteve:
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
25/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-124730-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Tregti,transport,perpunim lende drusore,prodhime me origjine
pyjore. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Sherbim
higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh , ambjente publike dhe jo publike) . Pastrim
te ambienteve te hapura publike , mirembajtje dhe gjelberimin e hapsirave te gjelberta ,
pastrimin e ambjenteve te mbyllura dhe zyra , ndertesa . Sherbim , pastrim kimik,
lavanteri, etj.")
u be
("Tregti, transport, përpunim lëndë drusore,
prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime
profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime
profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim
kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje
fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo publike). Pastrim të ambienteve të
hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta, pastrimin e
ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri, etj.")
Lista e Dokumenteve:

24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-393680-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël

30/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-647992-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë
pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e
aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime
profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe
publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo
publike). Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e
hapësirave të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim,
pastrim kimik, lavanteri, etj.")
u be
("Tregti, transport, përpunim lëndë
drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit.
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Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota.
Shërbime profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime.
Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim
higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo publike).
Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave
të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim,
pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje pellet.")
Lista e Dokumenteve:
10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-855614-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël

11/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-221964-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit. Ndryshim i emirt tregtar. Deklarim i
postës elektronike.
E-Mail ishte
("")
u be
("gjergjbuca@gmail.com")
Objekti ishte
("Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë
pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e
aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime
profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe
publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo
publike). Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e
hapësirave të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim,
pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje pellet.")
u be
("Tregti, transport,
përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe
çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe
kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime.
Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim
higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo publike).
Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave
të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim,
pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje pellet. Tregtim me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem , industrise, produkte bujqesore, materiale ndertimi, pesticide,
paisje elektronike, konfeksione, rrobapune te te gjitha llojeve, veshje e paisje kundra
zjarrit, kepuce , etj. Import - Eksport. Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit te
lengshem, dhe vajrave lufbrifikant. Hapje bar - bufe, restorant, parukeri, sallon
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mode, qender estetike, fitness, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi
imobiliare. Transport te mallrave dhe udhetareve brenada dhe jashtevendit. Tregtim
me shumice e pakice te prodkteve me origjine shtazore per njerez. Ne fushen e import
ekportit dhe tregtim me shumice dhe pakice te materiale dhe paisjeve elektrike,
elektronike, elektroshtepiake, kompjutera, servis dhe paisje te ngashme. Prodhim
perpunim e shperndarje me shumice e ushqimeve. Prodhim dhe tregtim e shumice e
pakice te te gjitha llojeve te bukes etj. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te
gjitha llojeve te ushqimeve. Tregetim te te gjitha llojeve te automjeteve perfshire dhe
ato me tonazhit te rende. Studime projektime, hartim planesh menaxhim pyjesh,
zbatim te puneve pyjore. Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit,
dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Furnizimi, pergatitja, servimi.
Rikonstruksion dhe ndertime te objekteve private dhe publike, kapanone, restorante,
hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumice
dhe pakice te artikujve kancelarik, e paisje te ndryshme, tonerave, lodrave etj. Tregti
letre dhe shtypshkrimesh te formave dhe llojeve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim
me shumice e pakice te te gjitha llojeve te izolimeve, hidroizolimeve, hidrosanitareve
etj. Prodhim shitblerje traversa hekurudhore druri dhe betoni me gjithe aksesoret.
Prodhim dhe vendosje te sinjalistikes rrugore.")
Emri Tregtar ishte
("Gjergj Buça")
u be
("Che")
Lista e Dokumenteve:
19/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-252446-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (14).xlsx
Vendim.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(14).xlsx

31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-291969-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e 1(një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, Kamion MERCEDES
BENZ me targe AA 484 GA;
"
Lista e Dokumenteve:
8

09/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-540500-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Gjergj BUCAJ, Vendim i Personit Fizik, Mi.pdf
Shenimet Gjergj bucaj 2019.pdf
Gjergj Buca- Pasqyra e pozicionit financiar (18).xlsx
Gjergj Buca- Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres (8).xlsx

30/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-638580-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore Deklarim i seksionit D
(vetepunesuar i vetem).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie 5/5591,
dhe zone kadastrale 8515;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:

05/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-639785-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i kategorise se sigurimeve shoqerore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:

01/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-729864-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performances (Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve) 2020.xlsx
Shenime bilanci Gjergji 2020.pdf
1-Gjergj BUCAJ,20 Vendim i Personit Fizik, Mi.pdf
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Pasyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
13/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-783358-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie
5/591, dhe zone kadastrale 8515;;
"
Lista e Dokumenteve:

Datë:21/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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