
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NTSH “LIRIA” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Liria Shitoret “Lakuriq-1” SH.P.K. (Ndërmarrja 
subsidiare) 

Vendndodhja Prizren, Regjioni i Prizrenit  

Biznesi/Sektori Hapësirë për shitje me pakicë. 

Prodhimet  Ndërmarrja lëshon me qira palëve të treta hapësirë për tregti me 
pakicë të cilën e shfrytëzojnë për aktivitete të ndryshme të shitjes 
me pakicë të produkteve jo-ushqimore. Përfshinë një kompleks 
komercial në një zonë kryesore të qendrës së qytetit të Prizrenit, që 
aktualisht është i ndarë në katër shitore. Këto shitore janë të dhëna 
me qira palëve të treta. 

Tregu Tregu i patundshmërive komerciale mund të ndahet në tregun me 
pakicë, për deponim/industri dhe hapësirë për zyre. Në Kosovë, dy 
segmentet kryesore të shitjes me pakicë janë ushqimi dhe 
veshmbathja. Shitjet tjera me pakicë përfshijnë shitoret e 
specializuara që shesin CD/DVD, barëra, artikuj argjentarie, pjesë 
për vetura dhe mobilje. Tregu me pakicë në Kosovë është shumë i 
ndarë dhe dominuar nga biznese të vogla familjare.  

Konkurrenca Tregu i hapësirave me qira për shitje me pakicë në Prizren, sikur në 
tërë Kosovën, është shumë i ndarë dhe kompetitiv. Gjithashtu 
ndërmarrja ka një ndër portofolet më të mëdha individuale për shitje 
me pakicë në Prizren, ndërmarrja subsidiare përfaqëson vetëm një 
pjesë të vogël të tregut të Kuvendit të Komunës.  Konkurrentët janë 
të ndryshëm dhe përfshijnë NSH të tjera, një numër të madh të 
investitorëve të pronës private, dhe një numër i vogël të pronarëve 
privat. Me rëndësi është të theksohet se një pjesë e 
konsiderueshme e hapësirës me qira për shitje me pakicë ende i 
takon NSH-ve ku qiramarrësit rrallë i mbulojnë obligimet e veta të 
qirasë.  

Punonjësit  Nuk ka punonjës të caktuar për njësinë e shitoreve të Ndërmarrjes.  
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Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja subsidiare përmban katër shitore të ndara me një 

sipërfaqe totale prej përafërsisht 428 m² (4 ari 28 m² ) . Madhësitë 
individuale të shitoreve janë prej përafërsisht 38 m² deri 265 m². Të 
gjitha shitoret janë momentalisht të dhëna me qira palëve të treta. 
Kompleksi i shitjes me pakicë gjendet në rrugën “Zahir Pajaziti” në 
qendër të qytetit.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligime të caktuara do të transferohen në ndërmarrjen 
subsidiare. 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

Tel:  + 381 (0) 38 500 400 lok 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org
kta@eumik.org 
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