
 

Fact Sheet NEWCO DUHANI GREEN BUILDING LLC 1 
26_08_24 FS_PRN091 Duhani_Alb.doc, 02 October 2006 

 
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 “Duhani” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Duhani Ndërtesa e Gjelbërt SH.P.K. 
(Ndërmarrja Subsidiare) 

Vendndodhja Prishtinë/Priština.   

Biznesi/Sektori Tregti. 

Prodhimet Aktualisht asnjë. Sidoqoftë, në të kaluarën Ndërmarrja ka qenë e 
angazhuar në tregtinë me shumicë dhe pakicë të duhanit/cigareve. 

Tregu  
Ndërmarrja ka qenë një ndër distributorët kryesor të cigareve në 
Kosovë. Para viteve 1990 Ndërmarrja ka pasur një monopol praktik 
në distribuimin dhe shitjen e duhanit si dhe ka kryer aktivitetet e 
veta me sukses dhe ka arritur të zgjeroj pikat e distribuimit p.sh. 
kiosqet për shitje.  
Gjatë viteve 90’ta, Ndërmarrja ka pasur një zvogëlim të 
konsiderueshëm të aktivitetit tregtar për shkak të situatës gjithnjë e 
më të keqe ekonomike dhe politike në atë kohë.   
 
Aktualisht, Ndërmarrja nuk është funksionale dhe ka të hyra nga 
lokalet e dhëna me qira palëve të treta.  
 

Konkurrenca Aktualisht, Kosova furnizohet me duhan nga një numër i 
konsiderueshëm i importuesve. 

Punonjësit Aktualisht, Ndërmarrja punëson një total prej 25 punëtorëve joaktivë 
duke përfshirë menaxhmentin dhe punëtorët.  

Ndërtesat dhe tokat Toka dhe ndërtesa që është pjesë e këtij tenderi përfshin parcelën e 
tokës dhe ndërtesën me sipërfaqe totale prej 524 m2 , në bazë të 
Fletës Poseduese Nr. 6062, Zona Kadastrale Prishtinë/Priština, 
Parcela e Tokës Nr. 6416/1. Ndërmarrja ka pasuri tjera, qe nuk janë 
pjesë e këtij tenderi.  
Sipërfaqja totale e ndërtesës përfshin 524 m2    dhe është relativisht 
në gjendje të mirë. Ndërtesa që është pjesë e këtij tenderi është 
dhvnë me qira palëve të treta në baza komerciale.    

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 
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Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në.  

 

 

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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