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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 Produkti/Produkt 
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re  Punëtoria  Produkti  SH.P.K. 

  
Vendndodhja Skenderaj/Srbica 
  
Biznesi/Sektori Punëtori 
  
Prosperiteti 
komercial  

Ky tender do ofrojë mundësi investitorëve të përfitojnë një punëtori 
të madhe e cila ndodhet në një lokacion mjaft atraktiv me qasje ne 
në rrugën kryesore .Ndwrrmarja e re wshtw nw njw largwsi prej 1 
km nga qendra  në komunën e Skënderajit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja për momentin punëson 1 punëtorë me orar të plotë 

dhe 116 punëtorë tjerë janë në pushim pa pagesë . 
  
Buildings and  
Land 

Ndër. e Re  Punëtoria  Produkti  SH.P.K. përbëhet nga  Parcela 
no. 84, fleta poseduese 14 - Zona Kadasatrale : Skënderaj      
Trualli përfshin  një sipërfaqe prej 3,792 m² (37ari e 92m² ).  
Punëtoria përbëhet prej dy pjesëve : 
 - Ndërtesa administrative dykatëshe me një sipërfaqe prej 125m² 
për secilin kat, 
 - Depoja njëkatëshe me një sipërfaqe prej gjithsejtë 224m2.              

  
Shfrytëzuesit 
ilegal 

Për momentin dy familje janë duke e shfrytëzuar ndërtesën 
administrative .Në vitin 1999 dhe 2000 këtyre dy familjeve nga e 
NSH ju është dhënë pëlqimi për shfrytëzim të përkohshëm të 
ndërtesës administrative .NSH ka filluar procesin e  notifikimit të 
ëtyre dy familjeve për lirimin e objektit brenda një muaji. k 

  
 
 
Detyrimet që do  
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara standarde të tre muajve të   fundit, 
TVSH-ja për vitin e fundit dhe detyrimi i tatimit në pronë për 
dymbëdhjetë muajt e fundit do të transferohen në Ndërmarrjen e 
Re.  
 



 

      

 
        Pamja e Ndër. e Re  Punëtoria  Produkti 
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