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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

   

Emri i NSH-së NSH Llapi (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Llapi 6 lokale SH.P.K.  (Ndërmarrja Subsidiare) 

  
Vendndodhja Podujevë/Podujevo. 
  
Biznesi/Sektori Tregti me pakicë. 
  
Prodhimet Ndërmarrja kryesisht ka treguar produkte si ato ushqimore, 

veshmbathje, teknikë të bardhë, mobile etj. 
  
Tregu Tregu kryesor i Ndërmarrjes ka qenë tregu lokal dhe fshatrat 

për rreth. 
  
Konkurrenca Ndërmarrja nuk merret më me biznesin e saj bazë. 

Momentalisht Ndërmarrja i ka dhënë me qira të gjitha lokalet, 
depot dhe tokat që gjenden ne pjesë të ndryshme të 
Podujevës ndërmarrjeve private.  

  
Punonjësit Janë 122 punëtor ne lista të Ndërmarrjes të cilët nuk 

transferohen ne Subjektin e Ri.   
  
Ndërtesat dhe tokat  Janë 6 lokale që transferohen ne Ndërmarrjen e Re  Llapi 6 

lokale; shitorja nr. 12 me 43 m2; shitorja nr. 13 me 24.3 m2; 
shitorja nr. 14 me 30.5 m2; shitorja nr. 15 me 37.5 m2; shitorja 
nr. 16 me 37.5 m2 dhe shitorja Nr. 17 me 60 m2. 

   
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.



 

 

 
  

 
 

 

Information Marian Nieora Kryesues i Zyres Rajonale  
Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit - Prishtinë 
Tel:  +381 (0) 38 24 24 25 ext 112 
marian.nieora@eumik.org

  
Bid Documents Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit  

No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, Kosovo 

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