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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L04710402P

2. Data e Regjistrimit 10/11/2010

3. Emri i Subjektit DUCELLARI 2010

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 04/11/2010

6. Kohëzgjatja Nga: 04/11/2010      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Lushnje  LUSHNJE Lagjja Kadri Qystri, ish depo 
duhanit. 

8. Kapitali 70.000.000,000

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 70000000.0000

70.000,00010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,000
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Import-Eksport, transport, tregetim me shumice i naftes bruto, gazit 
natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes 
si benzine, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, vaguri 
avionash aromatike, solvent, white spirit, lende djegese solar, 
mazut, bitum, koks, nafte, squfur, vajra lubrifikante etj. Shoqeria 
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mund te krijoje studime dhe asistence teknike, kerkimore dhe 
shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit, 
analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Edmond Muço14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit Nga: 17/01/2013 Deri: 17/01/2016
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Veli Doko

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës 
(plotësohet nëse është Sh.a me dy 
nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga: 24/05/2013 Deri: 24/05/2016

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Përparim Çaushi

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës 
(plotësohet nëse është Sh.a me dy 
nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga: 24/05/2013 Deri: 24/05/2016

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ramadan Sulaj

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës 
(plotësohet nëse është Sh.a me dy 
nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga: 24/05/2013 Deri: 24/05/2016

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Andon Kristo25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga: 04/11/2010 Deri: 

Edmond Muço
Me te drejte vote: 70000.0000
Pa te drejte vote: 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,000

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Fier Ballsh  BALLSH Ballsh, depozitat e magazinimit te 
solarit dhe koksit G34 brenda teritorit te A.R.M.O sh.a. 
Elbasan  Perparim COPANE Çopanaj, Peqin (afer KOSTA 
PETROL) 
Elbasan Elbasan  ELBASAN Mengel, Elbasan (prane ish 
parkut te mallrave) 

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: DUCELLARI 2010
Telefon: 0672022700  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-462220-11-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

05/07/2011 Numri i ceshtjes: CN-569214-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit date 04.07.2011 per 
hapjen e adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=953E65D9-87E8-43F7-A067-3FF154C44902
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7894A6B2-7741-4190-BD46-500ACDFBBBEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33D22D47-CA83-498A-A5D1-B926328C5076
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1975DD0-3781-4A29-A97E-E261ED495723
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eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         ELBASAN;         Elbasan;         ;         ELBASAN;         
Mengel, Elbasan (prane ish parkut te mallrave);         "
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         PEQIN;         ;         Perparim;         COPANE;         
Çopanaj, Peqin (afer KOSTA PETROL);         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/09/2011 Numri i ceshtjes: CN-586812-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e vendimit nr 2 date 24.08.2011 ku eshte 
vendosur;Hapje e niptit sekondar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         MALLAKASTER;         Ballsh;         ;         BALLSH;         
Ballsh, depozitat e magazinimit te solarit dhe koksit G34 brenda teritorit te A.R.M.O 
sh.a.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-989097-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës Nr.914 Rep, Nr.130 Kol, datë 
17.01.2013, për transferimin nëpërmjet shitjes të 100% të kuotave të kapitalit themeltar të 
shoqërisë. Efekti i shit-blerjes së kuotavenë shoqëri, krijon Z.Edmond Muço aksioner te 
vetem. Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakut të vetëm,datë 17.01.2013, për 
miratimin e transferimit nëpërmjet shitjes të 100% të kuotave të kapitalit themeltar. 
Emërim i administratori të ri të shoqërisë Depozitimi i vendimi te asamblese se ortakeve 
per pershtatjen e kapitalit fillestar me ligjin Nr.10475, datë 27.10.2011, neni 1  
Vlera e kapitalit ishte            "2.000.000,00"          u be            "3.500.000,00"         
Numri i aksioneve ishte            "2.000,00"          u be            "3.500,00"         
Vlera e përgjithshme e paguar e kapitalit ishte            "2.000.000,00"          u be            
"3.500.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Edmond Muço")                      Numri i aksioneve "3.500,00             
Perqindja ne kapital "100,000"                        Kontributi ne para "3.500.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Eviron Duçellari")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31B29AD3-F259-497B-8B1C-F48D6FFDDAD0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE6DAC6A-81F1-4239-A74A-43E4677F12EE
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eshte shtuar administratori:            ("Edmond Muço")                      Nga data 
"17/01/2013"                        Ne daten "17/01/2016"           
eshte larguar administratori:            ("Ardita Duçellari")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Bilanci vjetor

30/05/2013 Numri i ceshtjes: CN-110707-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te aksionarit te vetem date 24.05.2013 
ku eshte vendosur:Lirimin nga detyra te tre anetareve te Keshillit Mbikqyres.Emerimin ne 
detyre te tre anetareve te ri te Keshillit Mbikqyres.Emerimi i anetareve te ri te Keshillit 
Mbikqyres do te jete per nje afat 3 vjecar duke filluar nga data 24.05.2013.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Veli Doko")                      Nga data "24/05/2013"                        
Ne daten "24/05/2016"           
eshte shtuar anetari:            ("Ramadan Sulaj")                      Nga data "24/05/2013"                        
Ne daten "24/05/2016"           
eshte shtuar anetari:            ("Përparim Çaushi")                      Nga data "24/05/2013"                        
Ne daten "24/05/2016"           
eshte larguar anetari:            ("Aishe Duçellari")         
eshte larguar anetari:            ("Xhevat Alla")         
eshte larguar anetari:            ("Eviron Duçellari")         

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

11/09/2013 Numri i ceshtjes: CN-170547-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve Nr.4 date 
16.07.2013 ku ehte vendosur caktimi i ekspertit kontabel Z.Leonidha Foti per hartimin e 
raportit te rritjes se kapitalit .Depozitimi i vendimit Nr5 date 30.07.2013 ku eshte miratuar 
raporti i ekspertit kontabel per rritjen e kapitalit . Depozitim i raportit te ekspertit date 
28.07.2013.
Vlera e kapitalit ishte            "3.500.000,00"          u be            "70.000.000,00"         
Numri i aksioneve ishte            "3.500,00"          u be            "70.000,00"         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA37A616-10E6-4526-8C2F-6518373C5CF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=985233FE-AEA3-4764-8F23-74E76CE48A6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6343B2B-64D5-44B0-80B7-D89595B59A0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3329B46E-CBAA-4576-856D-DD2E0645CAF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DEAAD843-4776-46B5-A7A0-684D3D551558
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1607F216-77E9-46D1-98B3-D0B0C72788C4
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Vlera e përgjithshme e paguar e kapitalit ishte            "3.500.000,00"          u be            
"70.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Edmond Muço")                    , Kontributi në para 
ishte                      ("3.500.000,00")            u be              ("70.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Edmond Muço")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("3.500,00")            u be              ("70.000,00")           

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
Transferim i kuotave te kapitalit

03/10/2013 Numri i ceshtjes: CN-209585-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherave Nr.620-13 Regj, Nr. 24977 Prot., 
Nr.621-13 Regj, Nr. 24962 Prot.,  Nr.622-13 Regj, Nr. 24991 Prot.,  datë  01.10.2013, 
lëshuar nga Shoqëria  “Sherbimi Permbarimor ZIG”  sh.p.k., ku është urdhëruar:1- 
Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqeria " 
DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P, ne kuotat qe shoqeria 
DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P zoteron ne shoqeri te tjera te 
regjistruara ne Regjistrin Tregtar. 2. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te 
sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.     

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/03/2014 Numri i ceshtjes: CN-394561-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesave Nr.622-13 Regj., Nr.05512 Prot., 
Nr.620-13 Regj., Nr.05520 Prot.,  Nr.621-13 Regj., Nr.05507 Prot.,  datë 10.03.2014, 
lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, ku është kërkuar: - Heqja e masës së 
sekuestros konservative nga kuotat dhe aktivet  e palës debitore shoqëria  "DUCELLARI 
2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të 
shkresave Nr.620-13 Regj, Nr. 24977 Prot., Nr.621-13 Regj, Nr. 24962 Prot.,  Nr.622-13 
Regj, Nr. 24991 Prot.,  datë  01.10.2013.   

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AB1B29B-271A-4F05-A947-368594A4E83B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C43510E-2AD4-40EF-816B-7A3555A51DF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C43510E-2AD4-40EF-816B-7A3555A51DF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16AC38E7-B2AC-4A21-9B44-817C8D51D9AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77782941-E050-4493-BBF3-D63EC2549E91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=359954C9-8E4C-40F8-8837-CA897329F4AF
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)

24/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-111101-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BOLANCI VITI 2011

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-115396-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier nr. 
Regj. Them. 11211-02145-62-2014 (1796)(541),  datë 18.03.2015, datë 01.06.2015, ku 
është vendosur: Pranimin e kërkesës për sigurim padie. Vendosja e sekuestros 
Konservative mbi llogaritë bankare të shoqërisë “Ducellari 2010” sha, me NIPT 
L04710402P në të gjitha  bankat e nivelit të dytë që veprojnë në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, në një vlerë të përgjithshme deri në 103790929.02 USD, si dhe bllokimin e 
transferimit ë kësaj shume nga llogaritë e shoqëerisë “Ducellari 2010” sha me NIPT 
L04710402P nga bankat e nivelit të dytë në bankat e huaja. Vendosjen e sekuestros 
konservative mbi pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme të shoqërisë “Ducellari 2010” 
sha, me NIPT L04710402P, pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe 
regjistrit të pasurive të luajtshme pranë Ministrisë së Financave, deri në në një vlerë të 
përgjithshme deri në 103790929.02 USD. Vendosjen e bllokimit të të gjitha veprimeve 
pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga ana e shoqërisë “Ducellari 2010” sha, me 
NIPT L04710402P. 

Lista e Dokumenteve:

13/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-643143-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.621-13 Regj, Nr. 14892 Prot.,  datë  
17.07.2014, lëshuar nga Shoqëria  “Sherbimi Permbarimor ZIG”  sh.p.k., ku është 
urdhëruar:Heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqeria " 
DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P,vendosur me ane te Urdherit 
Nr.24962 Prot., datë  01.10.2013.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=258653F2-86B7-4A67-AB34-2835C01FB332
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22304C91-EA16-4404-9149-5442F2BCB28C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFA0B7E9-1000-4CE3-8BF7-AADDE76E310B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B564739E-F8DD-4301-9F46-FD031CEE911D


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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