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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 

 TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH-së “Tregtia e Kosovës” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Tregtia e Kosovës SH.P.K. (Ndërmarrja 
Subsidiare) 

Vendndodhja Prishtinë 

Biznesi/Sektori Tregtia me shumicë dhe pakicë e prodhimeve/mallrave dhe eksport 
– importi. 

Prodhimet Tregtia e prodhimeve/mallrave. 
Në të kaluarën kjo NSH ka pasur në përbërjen e saj 30 organizata 
punuese duke mbuluar tërë territorin e Kosovës, dhe duke 
përfaqësuar 70% të qarkullimit të përgjithshëm në Kosovë, faktikisht 
duke qenë tregtuesit më të mëdhenj me shumicë dhe pakicë të 
prodhimeve/mallrave.  

Tregu Tregu mund të ndahet në atë me pakicë, depo/industriale dhe 
hapësira për zyra. Në Kosovë, dy segmentet kryesore janë ushqimi 
dhe veshmbathja. Tregu Kosovar me pakicë është shumë i ndarë 
dhe i dominuar nga bizneset e vogla.  
Ndërmarrja aktualisht nuk ka treg, dhe nuk është më funksionale. 

Konkurrenca Tregu është konkurrues, pasiqë kohëve të fundit ka pasur një ngritje 
enorme të numrit të kompanive tregtare dhe dyqaneve.  

Punonjësit Ndërmarrja ka gjithsej 12 punëtorë. Sidoqoftë, nuk do të ketë 
transferim të punëtorëve në ndërmarrjen e re. 

Ndërtesat dhe tokat Sipërfaqja totale e hapësirave të punës/zyrave, që janë pjesë e këtij 
tenderi, përfshin sipërfaqen totale prej përafërsisht 1700 m2 . 
Ndërtesa gjendet në parcelën e tokës nr. 6318/1 dhe 6318/3 në 
bazë të Fletave Poseduese nr. 10142 dhe 10073.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara të Ndërmarrjes do të transferohen 
në Ndërmarrjen e Re Tregtia e Kosovës SH.P.K. 
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Informatat Marian Nieora  
Kryesues i Zyrës Regjionale – Prishtinë 
Tel:  +381 (0) 38 24 24 25 ext.112 
Fax: +381 (0) 38 24 24 30 
Kta.pristina@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencioni Kosovar i 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ish UNCC) 

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