TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
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Emri NSH

Emri I Ndërrm. se Ndërrmarja e Re Dyqanet e Lux-it Mitrovice/a Pjesa Veriore
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Re
Vendi

Mitrovica/Mitrovicë

Bisnesi /Sektori

Tregtia me pakicë

Prodhimet

Njësia renton hapësiren e dyqaneve entiteve private.

Tregu
Konkurrenca

Dy segmentet kryesore të tregtisë me pakicë në Kosovë janë
ushqimi dhe veshmbathja.Këtu ne kemi edhe produkte të tjera si
CD,prodhime farmaceutike,argjentari,pjesë për automobila
,mobilje e tjera që shiten në dyqanet gjegjëse të specializura për
shitjen e tyre.Shitja totale e prodhimeve joushqimore të përfshira
në tregti me pakicë në vitin 2003 në Kosovë ka qenë 400 milionë
EUR. Si shtesë ,bazuar në informatat prej Ministrisë së finansave
dhe tregtisë ,tregtarët private në Mitrovicë/Mitrovica kanë
realizuar shitje mujore përafërsisht 4500-6000 EUR në muaj.

Tregu

Tregu për tregti me pakicë në Mitrovicë/ Mitrovica ka konkurrence
të lartë ,me shumë dyqane që ofrojnë prodhime të njëjta.Shpesh
tregtarët operojnë me bisnise shumë të ngjajshme . Dyqanet e
ndërrmarjes përfshijen vetëm një pjesë të vogël sektorit te tregtisë
me pakicë në komunë.

Punëtoret

NSH Luks ka 53 punëtorë.Poshtu jane edhe 277 persona tjerë të
cilët marrin ndihmë finansiare nga ndërrmarja.

Ndërtesat
toka

dhe Ndërmarrja e Re përbëhet prej dy dyqaneve. Dyqani i parë
përdoret aktualisht si depo e mobileve dhe ka siperfaqe prej 127
m2. Ky dyqan ndodhet në rrugen drejt universitetit. I dyti
shfrytëzohet si supermarket dhe ka siperfaqe prej 126 m2. Ky
dyqan ndodhet në Rrugen Ivo llolla Ribar. Të dy dyqanet idealisht
i plotësojnë kushtet për aktivitet komercial dhe shitje me pakicë.

Obligimet që duhet

të barten

Vetëm obligime të kufizuara të kapitalit të punës, dhe kontratat
mes furnitorit dhe klientit që kanë lidhje me biznesin origjinal të
Ndërmarjes do të barten në Shtesë.
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna mbi Ndërmarrjen nuk janë të përligjura. Investitoret
potencial inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të
cilet dëshirojnë të paraqesin ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë
verifikimin e të dhënave vetë, para se të paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna mbi Ndërmarrjen
janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë, për kandidatët
e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org

Informatat

Dokumentet
tenderit

Alex Ootes
AMK-Mitrovice
+381 (0) 38 504 604 ext 7292
alex.ootes@eumik.org
e Agjensioni Kosovar I Mirëbesimit
Rr: Ilir Konushevci nr.8
(Ish ndërtesa UNCC)
38000 Pristinë, Kosovë

Gjendja faktike NewCo Dyqanet e Lux Mitrovica NPK
PrivFinalKTA04-MIT039-NC3-FS-V5 alb, 01 November 2004

Agjensioni Kosovar I Mirëbesimit
Rr: Ilir Konushevci nr.8
(Ish ndërtesa UNCC)
38000 Pristinë, Kosovë

2

Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna mbi Ndërmarrjen nuk janë të përligjura. Investitoret
potencial inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të
cilet dëshirojnë të paraqesin ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë
verifikimin e të dhënave vetë, para se të paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna mbi Ndërmarrjen
janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë, për kandidatët
e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org

