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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 Ingeniering (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re  Depoja e Ingenieringut SH.P.K. (Ndërmarrja 
Subsidiare) 

Vendndodhja Prishtinë 

Biznesi/Sektori Shërbime  

Prodhimet Historikisht ndërmarrja ka ofruar këto shërbime klientëve të vet: 
inxhiniering të ndërtesave, dizajn të brendshëm si vënien e tepihëve, 
perdeve dhe mobileve.  
Momentalisht ndërmarrja ka të dhëna me qira pothuaj të gjitha 
ndërtesat palëve të treta për  qëllime komerciale. 

Tregu Lokacion primar për depo me shumicë në Prishtinë. 

Konkurrenca Ekziston një numër i ndërmarrjeve të cilat ofrojnë shërbime të 
ngjashme. 

Punonjësit Ndërmarrja punëson 28 punëtorë (me datën;15/08/2006), punëtorët 
nuk do të transferohen në ndërmarrjen e re. 

Ndërtesat dhe tokat  
Ndërmarrja e Re Depoja e Ingenieringut SH.P.K. përfshinë  një parcelë 
toke në sipërfaqe prej 277 m2, dhe një depo në sipërfaqe përafërsisht 
prej 244 m2, gjendet në rrugën “Lidhja e Prizrenit, Prishtinë. Depoja 
është e dhënë me qira një kompanie private. 
 
SHËNIM: NSH Ingenieringu posedon edhe asete të tjera duke përfshirë 
ndertesa dhe tokë në vende të ndryshme të Kosovës. Këto janë 
tenderuar ndaras.  
 

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 
ëëë.kta-kosovo.org
kta@eumik.org 
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