
 

 
 
 
Të dhënat mbi Ndër. e Re Depoja e Blinajes SH.P.K. 1 
26_10_03 PRN087 FS NewCo Blinaja Warehouse_Alb.doc, 03 nëntor 2006 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
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hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së NTSH “Blinaja” Lipjan 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Depoja e Blinajes Sh.P.K 

  
Vendndodhja Lipjan 
  
Biznesi/Sektori Tregti  
  
Prodhimet Ndërmarrja ishte e angazhuar ne shitjen e mallrave te përzier 

me shumice dhe pakice mirëpo aktualisht Ndërmarrja nxjerr te 
ardhura nga lëshimi me qira i premisave    

  
Tregu Pjesa e pazëne nga Supermarketi mund te ndahet ne shitje 

me pakice, depo industriale dhe hapësire te zyrave. Ne 
Kosove, dy segmentet kryesore te tregut te shitjes me pakice 
janë ushqimi dhe veshmbathja. Tregu i shitjes me pakice ne 
Kosove është shume i fragmentuar dhe i dominuar nga 
bizneset e vogla familjare. Ka pasur një kërkese te 
konsiderueshme për hapësira komerciale ne Prishtine, për 
shkak te kontributit kryesor te ekonomisë Kosovare nga 
sektori i shitjes me pakice. 

  
Konkurrenca Tregu është mjaft konkurrues aktualisht, pasi që në vitet e 

fundit në Kosovë, ka pasur rritje të konsiderueshme të numrit 
të supermarketeve të mëdha, restauranteve dhe dyqaneve të 
vogla. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka një numër total prej 48 punëtorësh, duke 

përfshirë menaxhmentin dhe punëtorët. Puntoret nuk do te 
transferohen ne kete Ndermarrje te Re.  

Detyrimet  Detyrimet standarde të tre muajve të fundit, TVSH-ja për vitin 
e fundit dhe detyrimi i tatimit në pronë për dymbëdhjetë muajt 
e fundit do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Detyrimet 
tjera do të mbeten me NSH. Ndermarrja e Re nuk ka hipoteke 
ne asetet qe do te privatizohen. 
 

  
Ndërtesat dhe tokat  Sipërfaqja totale e tokës, e cila do te transferohet ne 

Ndermarrjen e Re Depoja e Blinajes Lipjan SH.P.K. Përfshin 
vendin me sipërfaqe totale prej 2613m2 (26 are 13) duke 
perfshire disa ndertesa me siperfaqe prej 882m2. 



 

 

  

Informata Marian Nieora 
Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
+381 (0) 38 20 40 ext.103 
marian.nieora@eumik.org

 

 
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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