
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

     

Emri i NSH-së N.Sh. Tregtia (“Ndërmarrja”) 
 

  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Tregtia Shitoret Ferizaj Sh.P.K. (“Ndërmarrja 
e Re”) 
 

  
Vendndodhja Ferizaj, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Tregti 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re jep me qira hapësirë tregtare me një numër 

shitoresh dhe vend shitjesh ku shitet asortiman i gjerë 
prodhimesh në Ferizaj dhe përfshin 2 shitore, që ndodhen në 
qendër të Ferizajt. 

  
Tregu Janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme për hapësire tregtare 

në Ferizaj duke i falënderuar kontributit nga sektori i tregtisë me 
pakicë në ekonominë kosovare.   

  
Konkurrenca Konkurrenca  kryesore e Ndërmarrjes së Re vjen nga një numër 

shitoresh të vogla të cilat gjenden në rrugën kryesore të qytetit. 
  
Punonjësit Momentalisht ndërmarrja ka të punësuar 27 vetë. Asnjëri prej 

punëtorëve nuk do të transferohet në Ndërmarrjen e Re.                   
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Hapësira e përgjithshme e hapësirës së shitoreve është 
përafërsisht 334 m². Shitoret përfshijnë me sa vijon: 

1) Shitorja nr 1  në rrugën Dëshmorët e Kombit, qendra e 
Ferizajit,  përafërsisht 115 m².  

2) Shitorja no. – 2 që gjendet në pjesën e pasme të gjykatës, 
në qendër të Ferizajit – me sipërfaqe të përgjithshme të 
tokës prej 380 m², me sipërfaqja të shitores prej 219 m² 
dhe oborr me sipërfaqe prej 161 m². 
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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 



 

Pajisjet e 
luajtshme 
 
Detyrimet që do 
të barten 

Asnjë aset shtesë nuk do të bartet te Ndërmarrja e Re. 
 
 
Detyrimet e papaguara për 3 muajt e fundit, TVSh-ja për 12 muajt 
e fundit si dhe tatimi në pronë për 12 muajt e fundit do të 
transferohen në Ndërmarrjet e Reja. Detyrimet tjera do të mbeten 
me NSh-në. Nuk ka peng ose Hipotekë të regjistruar ndaj kësaj 
NSh-je 

 
 
 

 
 

                                         
                                                                         
                                                                                         
 

 
 

 

Informata Dimitrina Karayotova 
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Dokumentet e 
ofertimit 

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

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
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