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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
  
 

     TE DHENAT MBI NDERMARRJEN  
 

 

  
Emri i NSH-së N.Sh. Autoshtëpia “Mustafë Rexhepi” 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Autoremont “Mustafë Rexhepi” SH.P.K  

  
Vendndodhja Ferizaj, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Shërbime dhe Tregti (Automobilizëm).  
  
Prodhimet Mirëmbajtje dhe riparime për automjete dhe makineri të rënda. 
  
Tregu Ndërmarrja e Re ofron shërbimet e saja për klientë brenda në 

Kosovë si dhe në Regjion. 
  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re Autoremont “Mustafë Rexhepi” nuk ka ndonjë 

konkurrentë të kapaciteteve krahasuese në Kosovë. Gjithashtu 
edhe në regjion jashtë Kosovës janë vetëm disa kompani që 
ofrojnë shërbime të specializuara siç janë riparimet e makinerive 
të rënda.  

  
Punëtorët Ndërmarrja e Re aktualisht punëson 187 persona, prej të cilëve 94 

janë punëtorë aktiv. Asnjë punëtor nuk do të transferohet në 
Ndërmarrjen e Re.  

  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Ndërmarrja e Re Autoremont Mustafë Rexhepi Sh.P.K. shtrihet në 
një sipërfaqe totale të tokës prej afërsisht 10,843 m2. Ndërmarrja 
e Re operon përmes gjashtë hapësirave prej afërsisht 6,242 m2 të 
përbëra nga administrata, prodhimi dhe vende deponimi. 
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Detyrimet: Vetëm disa detyrime të kufizuara dhe disa kontrata të furnitorëve 

dhe klientëve të nevojshme për vazhdimin e operimit të 
Ndërmarrjes së Re do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatat Alessandro Martinatto 
AKM Zyra Regjionale Gjilan  
+381 280 30010 
Alessandro.Martinatto@eumik.org 

  
Dokumetet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rruga “Ilir Konushevci” nr.8 
(ish- UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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