
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së Lux  
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re  

Ndërmarrja e Re Lux  Depo SH.P.K. 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Depo 
  
Produktet Deponimi i mallërave  
  
Tregu Klientët kryesor për hapsirë për depo janë kompanitë tregtare, të 

cilat ruajnë mallërat për shitje dhe gjithashtu ndonjëherë përdorin 
depon si vend të shitjes. Duke marrë parasysh se ndërrmarja 
ndodhet në afërsi të stacionit të trenit ajo e shfrytëzon linjën 
hekurudhore për transportimin e mallërave. 

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re ndodhet në zonën industriale në Mitrovicë ku 

gjenden edhe shtatë depo të tjera.Shumica e depove janë në 
gjendje të njëjtë sikurse edhe Ndërmarrja e Re. 

  
Punëtorët Asnjë punëtorë i NSH-Lux nuk është i punësuar në Ndër. e Re. 
  

Sipërfaqja e tokës e cila do të alokohet te  Ndërmarrja e Re është 
përafërsisht prej 13,565 m2 .Mbrenda saj është depoja me 
ndërtesa me një sipërfaqe totale prej 1,061 m2.  

Toka dhe Asetet 

  
Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitor dhe 
konsumator të domosdoshme për veprimtarinë në vazhdim të 
Ndërmarrjes së re, do të transferohen në Ndërmarrje të re. 

Detyrimet që do 
të 

   
transferohen 
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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 
 



 

 
 

Depoja e Lux-it  në Mitrovicë 
 
 
 

 Informatat Elitsa Beyska  
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë  

 +381 (0) 38 504 604 ext.7292 
 elitsa.beyska@eumik.org 
   
 Dokumentet e 

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

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076  

 www.kta-kosovo.org 
 kta@eumik.org 
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