
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.SH.T. Anamorava Gjilan (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Anamorava Zyret Gjilan Sh.P.K. 
(“Ndermarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Tregti  
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re ofron përafërsisht 593 m² sipërfaqe për zyre 

dhe bodrum.  Ndërmarrja e Re gjendet mu në qendër të qytetit 
të Gjilanit. 

  
Tregu Ndërmarrja ka furnizuar tregun vendor me shumicë në 

regjionin e Gjilanit.  Për shkak të kontributit të madh të sektorit 
me shumicë në ekonominë Kosovare në Gjilan ka nevojë të 
konsiderueshme për hapësirë të zyrave dhe depove.      

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re nuk ka konkurrencë kur është fjala për 

hapësire zyresh për shkak të pozitës që e ka kjo ndërtesë. 
Infrastruktura dhe objektet e ofruara nga Ndërmarrja e Re do 
t’i japin investitorit të ardhshëm një përparësi  konkurruese. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 14 punëtore të regjistruar. Asnjëri nga 

punëtorët nuk do të transferohet në Ndërmarrjen e Re si pjesë 
e procesit të privatizimit. 

 

  
Ndërtesat dhe tokat  Pasuria kryesore e Ndërmarrjes së re përbëhet prej prona e 

paluajtshme e vendosur në qendër të qytetit të Gjilanit – në 
katin e parë të të ashtuquajturën “ndërtesa e Soliterit”. Zyret 
dhe bodrumi përfshinë sipërfaqe prej përafërsisht 593 m². 
Ndëramrrja e re përfshinë gjithashtu tri garazhe të vendosura 
mbrapa ndërtesës kryesore secila me nga 15 m². Ndërtesa 
është e ndërtuar  me 1978 dhe është në gjendje të mirë.       

  
Asetet tjera 
 

Pajisjet në vijim do të transferohen në Ndërmarrjen e Re: një 
veturë Golf-2 dhe pajisje të ndryshme për zyre.  
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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 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 
muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
barten në Ndërmarrjen e Re.  Detyrimet tjera do të mbeten me 
NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 

 

  
 

Dimitrina Karayotova 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0)38 504 604 Ext. 7764 

Informata 

 

Dimitrina.Karayotova@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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