
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së “Prizrenmarket” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Prizrenmarket Jeronim De Rada” Sh.P.K. 
(Ndërmarrja subsidiare) 

Vendndodhja Prizren, Regjioni i Prizrenit  

Biznesi/Sektori Shitje me pakicë, hapësirë për deponim. 

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, i 
cili aktualisht përmban një ndertese administrative, 5 depo dhe 8 
dyqane. Dy depot dhe te gjitha dyqanet jane dhënë me qira palëve 
të treta. Per momentin, Prizrenmarket shfrytezon ndertesen 
administrative.  

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.   

Bleresit potencial te depove jane kompanite tregtare, shitesit me 
shumice dhe ata me pakice, te cilet e deponojne mallin per shitjen e 
saj gjetiu (edhepse ndonjehere depot perdoren si pika te shitjes). 
Veq kesaj, industrite i perdorin depote si punishte dhe eventualisht 
si salla prodhimi. Depote e medha jane te locuara jashte qytetit, 
derisa ato ne qender te qytetit jane me te vogla. 

Konkurrenca 
Edhepse ekziston një furnizim i madh i dyqaneve dhe depove 
jashtë qendrës urbane të Prizrenit (si dhe komunave tjera në rajon), 
furnizimi në qendër të qytetit është më i ulët. Dyqanet subsidiare 
dhe depot paraqesin vetëm një pjesë të vogël të sipërfaqes në 
dispozicion të komunës.  

Punonjësit  Ndërmarrja ka 95 punonjës. Ndërmarrja ka informuar gojarisht se 
60% e tyre aktualisht është në “pushim pa pagesë”. 
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Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja subsidiare përmban një ndertese administrative prej 

përafërsisht 900 m², 5 depo që radhiten ne madhesi prej 44 m² deri 
me 274 m² dhe 8 dyqane që radhiten ne madhësi prej 50 m² deri ne 
190 m². Kompleksi i shitjes me pakicë gjendet në një lokacion 
qendror te Prizrenit, në rrugën Jeronim De Rada apo pergjate 
rruges nga Stacioni i Autobuseve ne Prizren. Sipërfaqja totale e 
tokes duke perfshire ndertesat eshte perafersisht 1.7 hektar (1 
Hektar dhe 7 Ari) 

Asetet tjera Asetet tjera te ofruara per shitje perfshijne pajisje te vleres se vogel 
siq jane frigoriferet, peshore, kasaforta dhe pajisje tjera te perdorura 
per operime ne dyqanet e shitjes me pakice. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligime të caktuara do të transferohen në ndërmarrjen 
subsidiare. 

Permbledhje Ndermarrja subsidiare ofron zyre atraktive, hapesire per shitje me 
pakice dhe depo te cilat jane te shperndara ne nje ndertese 
administrative, 5 depo dhe 8 dyqane qe gjinden ne qender te qytetit 
te Prizrenit. Siperfaqja totale e dyshemese eshte perafersisht 2900 
m², derisa depot rradhiten ne madhesi prej 44 m² deri me 274 m² 
dhe dyqanet rradhiten ne madhesi prej 50 m² deri ne 190 m². 
Ndërtesa administrative ka siperfaqe prej 900 m². Toka origjinale 
dhe ndërtesat e Prizrenmarket do të ofrohen për shitje në këtë 
tender si një ngaster me emrin Ndërmarrja e re “Prizrenmarket 
Jeronim De Rada” Sh.P.K. 

  

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok. 8057 
Fax: +381 (0) 38 622 344 
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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