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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 

Emri i NSH-së Universiteti i Punëtorëve  (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Universiteti i Punëtorëve Ferizaj Sh.P.K 
(Ndërmarrje e Re) 

  
Vendndodhja Komuna e Ferizajt, regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Shërbyese 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re ofron hapësirë komerciale tregtare për një 

numër qiramarrësish. 
  
Tregu Ndërmarrja e Re ka një vend dominues me ndërtesën e 

vendosur mu në qendër te qytetit të Ferizajt. Ekzistojnë 
kërkesa të konsiderueshme për hapësire komerciale në 
Ferizaj.   

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re ofron ndërtesën të vendosur mu ne qendër 

të Ferizajt. 
Konkurrenca  kryesore e Ndërmarrjes së Re vjen nga një 
numër hapësirash (zyre) të cilat gjenden në rrugën kryesore 
të qytetit. Kjo ndërtesë përbëhet nga kati përdhese që ishte 
shfrytëzuar deri më tani, si njësia e një banke dhe zyre. Kati i 
epërm përbehet nga një hapësirë të madhe të përshtatshme 
për ekspozita dhe nga disa dhoma më të vogla të lidhura 
njëra me tjetrën. 

   
Punonjësit Ndërmarrja ka të regjistruar 3 punëtorë. Sidoqoftë asnjë 

punëtor nuk do të transferohet tek ndërmarrja e re si pjesë e 
procesit të privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe tokat  Patundshmëria e Universiteti i Punëtorëve Ferizaj me 

sipërfaqe të përafërt prej 645 m²   përbëhet prej ndërtesës me 
sipërfaqe totale prej 400 m²  dhe oborri prej 434 m²  që 
gjenden në qendër të qytetit të Ferizajt. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme e 3 muajve të fundit, 
TVSH-ja nga periudha që përfshin 12 muajt e fundit dhe tatimi 
në pronë 12 muajt e fundit, do të transferohen në Ndërmarrjen 
e Re.  Të gjitha detyrimet tjera mbeten në NSH. Nuk ka 
hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
 

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 



 

 
 
 

                 
 
  

 

Informata Jan Willem Van Den Broek 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 504 604 Ext.7770 
Janwillem.Vandenbroek@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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