
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NTSH “25 Maji” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re 25 Maji Shtëpia e Mallrave Suharekë SH.P.K. 
(Ndërmarrja subsidiare) 

Vendndodhja Suharekë  

Biznesi/Sektori Hapësirë për shitje me pakicë. 

Prodhimet  Ndërmarrja lëshon me qira shtëpinë e mallrave palës së tret që e 
shfrytëzon atë për një mori të aktiviteteve. Kompleksi komercial 
ndodhet në një zonë kryesore të qendrës së qytetit të Suharekës. 

Tregu Tregu i patundshmërive komerciale mund të ndahet në tregun me 
pakicë, për deponim/industri dhe hapësirë për zyre. Në Kosovë, dy 
segmentet kryesore të shitjes me pakicë janë ushqimi dhe 
veshmbathja. Shitjet tjera me pakicë përfshijnë shitoret e 
specializuara që shesin CD/DVD, barëra, artikuj argjentarie, pjesë 
për vetura dhe mobilje. Tregu me pakicë në Kosovë është shumë i 
ndarë dhe dominuar nga biznese të vogla familjare.  

Konkurrenca Tregu i hapësirave me qira për shitje me pakicë në Suharekë, sikur 
në tërë Kosovën, është shumë i ndarë dhe kompetitiv. Gjithashtu 
ndërmarrja ka një ndër portofolet më të mëdha individuale për shitje 
me pakicë në Suharekë, ndërmarrja subsidiare përfaqëson vetëm 
një pjesë të vogël të tregut të Kuvendit të Komunës.  Konkurrentët 
janë të ndryshëm dhe përfshijnë NSH të tjera, një numër të madh të 
investitorëve të pronës private, dhe një numër i vogël të pronarëve 
privat. Me rëndësi është të theksohet se një pjesë e 
konsiderueshme e hapësirës me qira për shitje me pakicë ende i 
takon NSH-ve ku qiramarrësit rrallë i mbulojnë obligimet e veta të 
qirasë.  

Punonjësit  Nuk ka punonjës të caktuar për njësinë e shtëpisë së mallrave të 
Ndërmarrjes.  
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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 
 
 



 

 
Ndërtesat dhe tokat Prona e ndërmarrjes për tu bartur në subjektin e ri përmban 

ndërtesën/shtëpinë e mallrave që ndodhet ne qendër te Suharekës 
dhe ka një sipërfaqe prej përafërsisht 19 ari. Sipërfaqja totale për tu 
bartur në subjektin e ri do të përcaktohet pasi që Zyra Kadastrale e 
Kuvendit të Komunës ti kryej matjet e pronës dhe lëshon 
dokumente kadastrale të azhuruara. Shtëpia e mallrave aktualisht 
është dhënë me qira palës së tretë. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligime të caktuara të N.SH-së ndaj Administratës tatimore, 
tatim në pronë, furnitorëve dhe shërbimeve publike, do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

 

  

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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