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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i Ndërmarrjes Elan (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Elan Kontraktuesit SH.P.K. (“Ndërmarrja 
Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Ndërtimtaria 

Prodhimet Ndërmarrja i ushtron aktivitetet në vijim: 

- Ndërtimi i lartë dhe i ulët, i cili përfshin ndërtimin e 
shkollave, spitaleve, ndërtesave të banimit, etj. 

- Ndërtimet e infrastructurës, të cilat përfshijnë ndërtimin e 
urave, parqeve të ndryshme, murave anësore të lumit,etj.  

Tregu Pavarësisht nga rritja e konkurrencës, tregu Kosovar vazhdon të 
krenohet me mundësitë e interesimit për kompanitë e ndërtimit dhe 
kontraktorët. 

Konkurrenca Ndërmarrja ballafaqohet në rritjen e konkurrencës nga ana e 
kompanive lokale për ndërtim dhe kontraktorëve. Megjithatë, 
Ndërmarrja ka një pozitë të fortë në tregun lokal dhe ka një 
reputacion të ngritur, sidomos në lëmin e ndërtimit të lartë. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka 133 punonjës prej të cilëve 66 janë aktiv. 

Ndërtesat dhe 
Tokat 

Propozimi i Ndërmarrjes Subsidiare përfshin njësinë në vijim: 

- Ndërtesa e Administratës e cila gjendet në zonën 
industriale në Prizren në një sipërfaqe prej përafërsisht 2 
hektarë 10 ari dhe 79 m2 dhe e cila përfshin disa punëtori 
me një hapësirë të përgjithshme të të gjitha ndërtesave prej 
përafërsisht 5,572 m². 

Asetet tjera  Asetet tjera përfshijnë makinerinë që përdoret në procesin e 
prodhimit të Ndërmarrjes. Njësitë e saj të prodhimit përfshijnë gjithë 
makinerinë e nevojshme për ndërtim. Shumica e këtyre makinave 
aktualisht janë në gjendje pune.  



 

Filename:  06-09-19 PRZ015 FS NewCo Elan - Administrative Building Prizren LLC - V1.1 - Alb.doc, 20th February 2006 
Reference:  KTA14/PRZ015 Elan 
 
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 

Detyrimet që do të 
barten 

3 muajt e fundit të Llogarive të pagueshme, 12 muajt e fundit të 
TVSH-së dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Obligimet tjera do të mbeten në 
NSH. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 

 

 

Informatë Henning Fiedler - Kryesuesi i Zyrës Regjionale  
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit - Prizren 
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Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia  Kosovare e 
Mirëbesimit 
Nr: 8, rruga Ilir Konushevci  
10000 Prishtinë, Kosovë 
(ish- UNCC) 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 lokali: 
1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
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