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TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së NSH për shfaqjen e filmave në Gjilan  (Ndërmarrja) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kinemaja Gjilan Sh.P.K (Ndërmarrje e Re) 

  

Vendndodhja Komuna e Gjilanit 
  

Biznesi/Sektori Argëtim 
  

Prodhimet Shfaqja e filmave në sallën e saj me 220 ulëse dhe kafeteria. 
  

Tregu Ofruesit e shërbimeve të llojit të shikimit publik të filmave dhe 
kafeteritë kanë potencial që pritet të rritet me zhvillimin e 
gjithmbarshëm ekonomik të Kosovës. 
Vërejtje: Sipas Ligjit numër 2004/22 të shpallur përmes 
Rregullores së UNMIK-ut 2004/38 kinemave në pronësi 
shoqërore ose publike, të privatizuara apo të dhëna me qira 
personave fizikë ose juridikë, vendës ose të huaj, nuk mund 
t’u ndryshohet qëllimi i veprimtarisë pa pëlqimin e Qendrës 
Kinematografike të Kosovës. 

  

Konkurrenca Për momentin nuk ka konkurrencë ekzistuese sa i përket 
shfaqjes publike të filmave, por ekziston konkurrenca nga ana 
e shitësve të DVD-ve pirate dhe kafeterive.  

   

Punonjësit Ndërmarrja ka të regjistruar tre punëtorë. 
Sidoqoftë asnjë punëtor nuk do të transferohet tek Ndërmarrja 
e Re si pjesë e procesit të privatizimit. 

  

Ndërtesat dhe tokat  Prona e ndërmarrjes përbëhet nga toka me afërsisht 840 m2 
(8 ari 40 m2) me ndërtesën e kinemasë me afërsisht 696 m2 (6 
ari 96 m2) që gjendet në qendër të qytetit të Gjilanit. Pronat e 
lartpërmendura do ti barten Ndërmarrjes së Re. Tarraca do të 
vazhdojë të mbetet e hapur, e drejta publike e kalimit ndërmjet 
kinemasë dhe teatrit dhe kinemasë dhe shtëpive private kah 
jugu i ndërtesës gjithashtu do të mbeten të hapura. 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, 
TVSH-ja nga periudha që përfshin 12 muajt e fundit para 
datës së shitjes dhe tatimi në pronë nga periudha që përfshin 
12 muajt e fundit para datës së shitjes, do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re.  Të gjitha detyrimet tjera mbeten në NSH. 
Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 



 

  
 
 

 
 
 

Informata Jan Willem Van Den Broek 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 38 504 604 Ext.7764 
Janwillem.Vandenbroek@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

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

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