
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  

 

  

Emri i NSH-së “Agimi” (“Ndërmarrja Shoqërore”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kompleksi i Dyqaneve Agimi 3 SH.P.K. (“Ndërmarrja e 
Re”) 
Oferta e Ndër. Së Re përfshinë vetëm token dhe ndërtesat e përshkruara.  
Pronat tjera të Ndërmarrjes nuk janë të përfshira dhe do të privatizohen 
veçmas. 

  

Vendndodhja Gjakovë, Komuna Gjakovës 
  

Prodhimet Dyqanet e tenderuar kane shërbyer për aktivitete të ndryshme tregtare. 
Gjithashtu hapësira mund të shfrytëzohet për aktivitete të ndryshme tregtare. 

  

Tregu Gjakova është qendra e dytë e tregtisë në Kosovë. Në regjion operojnë një 
numër i madhe i ndërmarrjeve që importojnë dhe është kërkesë e 
vazhdueshme për hapësirë dhe tregti me pakicë që dëshmon tregun 
potencial.  

  

Ndërtesat dhe tokat Ndërtesa me sipërfaqe të përafërt prej 163 m2 dhe 466 m2 e ofertohet në këtë 
ofertë. Pasuri tjera të luajtshme nuk janë të përfshira.   

  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 muajt e fundit 
dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të barten në Ndërmarrjen e Re. 
Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat 
do të privatizohen.  

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

    
  

Informata Toivo Miller 
Zyrën Rajonale të AKM -së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x113  
E-mail: toivo.miller@eumik.org  

  

Dokumentet e 
ofertimit 

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


