
 

 FACT SHEET  
 
 
Emri i Ndërmarrjes   NSH Kosova Control – ish “Jugoinspekt – Prishtina”.     
 
Emri i Ndër. së Re   Ndërmarrja e Re KOSOVA KONTROLL SH.P.K.   
 
Vendi                   Prishtinë 
 
Biznesi/Sektori  Shërbime – Kontrollimi i Kualitetit dhe Kuantitetit të 

mallrave.  
 
Tregu   Kosova dhe vendet fqinje. Në të kaluarën kanë kontrolluar 

rregullisht kualitetin dhe kuantitetin e mallrave, që është 
kërkuar nga Institucionet Kosovare dhe ish-Jugosllave.   

 
Konkurrenca   Konkurrenca nuk është në nivel aq të lartë. Ekziston vetëm 

“Instituti Kosovar i Shëndetësisë” që ndërmerr herë pas 
here iniciativa të kontrolloj kualitetin dhe kuantitetin e 
mallrave të prodhuar në Kosovë dhe atyre të importuara 
nga jashtë.  

 
Punonjësit   Ndërmarrja e Re KOSOVA KONTROLL aktualisht punëson 

vetëm 6 punëtorë.  
 

Ndërtesat dhe Toka   Sipërfaqja totale e ndërtesës/zyrave që do të tenderohet si 
Ndërmarrje e Re KOSOVA KONTROLL përfshin 13,147 
m2. Zyrat gjinden në rrugën “Bill Clinton”, bl9/a, Nr. 3/a dhe 
janë në gjendje shumë të mirë.  

 
Detyrimet    Vetëm disa detyrime të kufizuara do të transferohen në 

Ndërmarrjen e Re         
 
Performanca       Ndërmarrja punon me 50% të kapaciteteve të saj.   
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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  Kosovo Trust Agency        Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
                                 No: 8 Ilir Konushevci street      Fax: + 381 (0) 38 248 076 
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