
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së  Barnatorja Popullore Gjilan  (“Ndërmarrja”)
  
Emri i 
Ndërmarrjes së re

Ndërmarrja e Re Barnatorja Popullore II Sh.P.K.   
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Prodhimet farmaceutike dhe të ngjashme 
  
Prodhimet Ndërmarrja ofron barna dhe prodhime të ngjashme farmaceutike për 

qytetarë dhe institucione shëndetësore përmes dy barnatoreve të 
vendosura mu në qendër të Gjilanit. Ajo gjithashtu përgatit prodhime 
galenike sipas recetave mjekësore dhe ofron këshilla për përdorim 
racional të barnave. 

  
Tregu Ndërmarrja gëzon një pozitë të rëndësishme në tregun farmaceutik të 

Gjilanit me objektet moderne dhe të renovuara. Barnatorja e cila është 
subjekt i këtij tenderi gjendet në një ndërtesë banesore përballë 
Shtëpisë së Mallrave në qendër të Gjilanit dhe përbëhet nga hapësira 
për zyre dhe për depo si dhe dy laboratorë galenik.  

  
Konkurrenca Ekzistojnë përafërsisht 25 barnatore të cilat punojnë në qytetin e Gjilanit. 

Vetëm 3 prej tyre janë të licencuara për shitje me pakicë sipas 
Udhëzimit Administrative mbi Shëndetësi nr. 28/2000.  

  
Punonjësit Ndërmarrja ka përafërsisht 15 punonjës të regjistruar, prej tyre 4 aktiv. 

Megjithatë asnjëri prej punonjësve nuk do të transferohet në 
Ndërmarrjen e Re si pjesë e procesit të privatizimit.   

  
Ndërtesat dhe 
toka 

Sipërfaqja e përgjithshme e barnatorës e cila është subjekt i këtij tenderi 
është përafërsisht 400 m², e ndarë në dy kate dhe podrum të vendosur 
në një ndërtesë banesore. Ndërtesa është e ndërtuar në vitin 1979 dhe 
është në gjendje të mirë. 
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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 



 

 

 

Pajisjet e 
luajtshme 
 
 
Detyrimet që do 
të barten 

Të gjitha pajisjet e nevojshme për funksionimin e barnatores do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Kjo përfshinë mobiliet dhe aparatet 
në laboratorë galenik. 
 
Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues me rëndësi për 
veprimtaritë vijuese do të barten në Ndërmarrjen të Re. 
 

 

 
 
   

 

Informata Kaj Pedersen 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan/Gnjilane 
+381 (0) 38 504 604 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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