
 

 

 
 

 

Ndërtesat  
dhe tokat 
 
 
 
 
 
Detyrimet që do 
të barten 

Toka që do të tenderohet ne Zonen Industriale përfshin 
sipërfaqen totale prej 11, 677 m2, Fleta Poseduese Nr. 10107, 
Zona Kadastrale Nr. 71914059 Prishtinë, pjesa e parcelës nr. 
1498/8 e regjistruar ne emër të NSH Prishtina 
 
 
 
Vetëm një pjesë e detyrimeve do të transferohet në Ndërmarrjen 
e re Prishtina Zona Industriale SH.P.K 

 
 
Të dhënat mbi Prishtina Zona Industriale, SH.P.K. 1 
pristina-industriale-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 

         TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së PRISHTINA 
  
Emri i  
Ndërmarrj. së Re 

Ndërmarrja e Re Prishtina Zona Industriale SHPK 

  
Vendndodhja Prishtinë 

 
  
Biznesi/Sektori Ndërtimtari – punët përfundimtare 

 
  
Prodhimet Ndërmarrja nuk operon dhe nuk ka asortiment të prodhimeve. 

 
  
Tregu Historikishtë, ndërtimtari me specializim në punët përfundimtare. 

Për momentin ndërmarrja nuk ka treg pasiqë nuk operon që nga 
viti 2001. 

 
 

 
 

Konkurrenca Aktualisht, ekziston një numër i madh i ndërmarrjeve private që 
mirren me veprimtari të ngjashme. Kjo është si rezultat i nevojave 
për ndërtim pas luftes. Edhe përkundër përvojes që Ndërmarrja 
kishte ne punët përfundimtare, kompanit private ishin më të 
sukseshme në mundësit e reja në treg. 
 

 
 

 

Punonjësit Ndërmarrja ka rreth 41 punëtorë, dhe shumica e tyre janë në 
pushim pa pages. 



 

 
  

 
 

  
 
 

 

 

 
 
Informata 

 
 
Marian Nieora 
Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
 +381 (0) 38 24 24 25 ext.112 
 marian.nieora@eumik.org 
 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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