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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. Investitorët 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 
 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së  Artizanati Prizren (Ndërmarja) // CommCo Astra B (e 
komercializuar) //  Spin-Off i rregullt 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Artizanati SH.P.K.  (Ndërmarrja subsidiare) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Punëdore  dhe Artizanate nga tekstili 

Prodhimet  Ndërmarrja e Komercializuar momentalisht operon si prodhuese e 
punëve të dorës dhe artizanateve të tekstilit në bashkëpunim me 
kontraktorët lokal kryesisht femrat. 

Përveq artizanateve të tekstilit kjo Ndërmarje e Komercializuar 
gjithashtu bënë shitjen e  produkteve të gatshme të tekstilit. 

Ndërmarja e Komercializur gjithashtu ka të dhëna me qira mëse 22 
shitore të cilat janë në pronsësi të saj dhe gjinden në në qendër të 
Prizrenit. 

Shënim: Për këtë Ndërmarrje të Komercializuar vlejnë Rregulla 
Specifike të ofertimit. Për më tepër informata ju lutemi të kontaktoni 
zyrën qendrore të AKM-së.  

 

Tregu Aktualisht tregu është i ndarë. Në Regjionin e Prizrenit janë disa 
prodhues individual të artizanateve të tekstilit por kanë kapacitete të 
limituara në krahasim me Ndërmarjen e Komercializuar.  

 

Konkurrenca Tregu i qiradhënies për tregti me pakicë në Prizren sikurse edhe në 
tërë Kosovën është mjaft i ndarë dhe konkurues por lokacioni i 
Ndërmarrjes së Komercializuar është mjaft atraktiv. 

Punonjësit  Sipas informatave nga  menagjmenti i Ndërrmarjes , para 
komercializimit deri më datë 10 Tetor 2001, Ndërmarrja ka 
punësuar 30 punëtor. 
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Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja ka në posedim një sipërfaqe prej 0.18.93 ha të tokës  
dhe ndërtesave atraktive në pjesën qendërore  të Prizrenit.. 

Ndërtesa e cila për here të pare është hapur në vitin 1981 , 
përbëhet nga dy kate dhe përdhesa. Kjo ndërtesë ka sipërfaqe prej 
përafërsisht 2,500m2.  

Ndërtesa ndahet në njësinë prodhuese, depot dhe pjesa  
administrative e cila momentalisht përdoret nga ndërmarrja e 
komercializuar , gjithashtu edhe 24 shitore me madhësi të 
ndryshme (dy nga të cilat shfrytëzohen nga ndërmarrja e 
komercializuar dhe të tjerat janëtë gatshme për dhënje me qira). 

Ndërmarrja gjithashtu ka në posedim 3 shitore me karakter të 
përkohëshëm në Prizren , Podujevë dhe  Dragash. E drejta e 
shfrytëzimit të këtyre shitoreve mundë të negociohet nga blerësi me 
Kuvendet Komunale gjegjëse. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligime të caktuara të N.SH-së (nëse ndonjë) ndaj 
Administratës tatimore, tatimit në pronë, furnitorëve dhe shërbimeve 
publike, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Nuk ka hipotekë 
në asetet që do të privatizohen. 

  

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 29 622 344 
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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