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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. Investitoret 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 

 TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH-së  NSH Drithnaja (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Drithnaja Toka SH.P.K. (Ndërmarrja Subsidiare) 

Vendndodhja Prishtinë 

Biznesi/Sektori Tregti. 

Prodhimet Ndërmarrja ka qenë e angazhuar në sektorin e tregtisë por 
aktualisht lëshon me qira pasurit palëve private. 

Tregu Është një kërkesë e madhe në Prishtinë për tokë si rezultat i rritjes 
së shpejtë të tregtisë me shumicë dhe krijimit të bizneseve të reja 
në Prishtinë.  

Konkurrenca Toka është e vendosur në pozitë strategjike në qendër të Prishtinës 
afër Qendrës së Rinisë dhe Sporteve. Kjo lagje është duke u 
zhvilluar shpejtë dhe çdo biznes që gjendet në këtë lagje ka 
mundësi të mëdha të jetë i suksesshëm. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht punëson total 6 punëtor. 

Ndërtesat dhe tokat Ndër. E Re Drithnaja Toka përfshinë një copë toke përafërsisht 
5400 m2 (54 ari)  dhe përfshin 4 depo me sipërfaqe përafërsisht 
1306 m2 (13 ari 6 m2).  

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. 
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Informatat Marian Nieora  
Kryesues i Zyrës Regjionale – Prishtinë 
Tel:  +381 (0) 38 24 24 25 ext.112 
Fax: +381 (0) 38 24 24 30 
Kta.pristina@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

☺Agjencioni Kosovar i 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ish UNCC) 

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