
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.Sh.T. 28 Nëntori Gjilan (“Ndërmarrja”) 
 

  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Shtëpia e Vjetër e Mallrave Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 
 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Tregti 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re ofron hapësirë tregtare me një numër shitoresh 

dhe vendshitjesh ku shitet asortiman i gjërë prodhimesh në 
qendër të Gjilanit. 

  
Tregu Ndërmarrja e Re ka një vend dominues ne tregun me pakice dhe 

shumice me Shtëpinë e Vjetër te Mallrave te vendosur mu ne 
qendër te qytetit. Janë paraqitur kërkesa te konsiderueshme për 
hapësire tregtare ne Gjilan duke i falënderuar kontributit nga 
sektori i tregtisë me pakice në ekonominë kosovare.   

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re ofron njërën prej Shtëpive me te mëdha 

Mallrash ne Gjilan e cila është e vendosur mu ne qendër te 
Gjilanit. 
Konkurrenca  kryesore e Ndërmarrjes se Re vjen nga një numër 
dyqanesh te vogla te cilat gjenden ne rrugën kryesore te qytetit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 285 punëtore  te regjistruar prej te cilëve vetëm 

206 janë  aktiv. Sidoqoftë asnjeri nga punëtorët nuk do te 
transferohen ne Ndërmarrjen e Re si pjese te procesit te 
privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Hapësira e katit përdhes të Shtëpisë së Vjetër të Mallrave është 
përafërsisht 451,60 m², ndërsa kati i ndërmjetëm ka përafërsisht 
241 m². Ndërtesa është e ndërtuar me 1966. 
 

 
 
 
Të dhënat mbi Ndërmarrjen e Re Shtëpia e Vjetër e Mallrave Sh.P.K 1 
28-Nentori-Deprt-Store-alb, 04 janar 2006 
    
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 



 

 

Pajisjet e 
luajtshme 
 
Detyrimet që do 
të barten 

Të gjitha pajisjet e nevojshme për biznesin në vijim do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 
 
Në Ndërmarrjen e Re do të barten vetëm disa detyrime të 
kufizuara që janë domosdoshme për biznesin ne vijim të 
Ndërmarrjes së Re. 
 

  
 

 
 
 

 

Informata Kaj Pedersen 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 Ext. 7764 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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