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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së URATA (ish- VOCAR) (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Supermarket nr. III SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtinë  
  
Biznesi/Sektori Dhënie me qira të pronave komerciale 
  
Prodhimet N/a 
  
Tregu Ndërmarrja është pronare e pronave komerciale që gjenden 

në dhe rreth Prishtinës  
  
Konkurrenca Ndërmarrja është një nga ndërmarrjet e pakta që posedon 

prona komerciale për qiradhënie dhe gjendet ne Prishtinë 
  
Punonjësit Nuk ka punëtorë në lidhje me Ndërmarrjen e Re  
  
Ndërtesat dhe tokat  Ndërmarrja e Re posedon dy prona afariste prej përafërsisht 

423 m² dhe janë në njërën nga rrugët hyrëse kryesore për në 
Prishtinë. 
 
Pronat gjinden në Bulevardin e Dëshmorëve në ngastra afër 
njëra tjetrës me numrat 7430/3 (përafër. 360 m²  dhe ate me 
sipërfaqe afariste prej 215 m²) dhe 7430/4 (përafër. 63 m²) 
sipas Listës Poseduese 2010 të datës 17 Mars 2006 zona 
kadastrale Prishtinë. 
 
Që të dy ndërtesat janë të konstruktit metalik. 
 
Vërejtje: NSH Urata posedon asete të tjera që përfshijnë 
ndërtesa dhe toka në vende të ndryshme të Kosovës. Këto 
tenderohen si të veçanta. 
 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara do ti barten Ndërmarrjes së Re 
 

  

  
 

 

Informata Marian Nieora, Drejtori Gjeneral 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë 
+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”) 
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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