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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
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paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NSH “1 Maji”  (“NSH”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja re 1 Maji Rahovec Drejtoria SH.P.K. (“Ndërmarrja re”) 

Vendndodhja Rahovec 

Biznesi/Sektori Hapësirë për zyra 

Prodhimet   Kjo ofertë përfshinë ndërtesën me zyra e cila gjendet në qendër të 
Rahovecit. Nuk ka asete prodhuese në lidhje me veprimtarinë 
origjinale të NSH “1Maji” dhe të lidhura me këtë njësi të 
Ndërmarrjes. 

Tregu Aktualisht shumica e hapësirave të disponueshme për zyra 
përdoren nga Kompani komerciale,institucione shtetërore, OI dhe 
OJQ-të.  

Konkurrenca Njësia e zyrave e NSH-së paraqet vetëm një pjesë të vogël të 
hapësirës së zyrave që janë në dispozicion në komunë, por në 
qendër të Rahovecit janë në dispozicion hapësira të kufizuara të 
zyrave moderne.   

Punonjësit  NSH-ja aktualisht ka te punësuar 47 punonjës  prej te cilëve 31 janë 
aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat 
 
 
 
 
 

Ndërmarrja e re 1 Maji Rahovec Drejtoria perfshin zyrat dhe oborrin 
te NSH-së ne një sipërfaqe te përgjithshme përafërsisht 03ari e 
28m². 

Ndërtesat origjinale të Ndërmarrjes do të privatizohen në ketë Valë 
të privatizimit përmes katër Ndërmarrjeve të reja të ndara si në 
vazhdim: 

      -     Ndërmarrja e re 1 Maji Rahovec Drejtoria SH.P.K. 
 

- Ndërmarrja e re 1 Maji Xerxe Mermeri dhe Beton SH.P.K.: –  
shih te dhënat e veçanta 
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Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligimet e kufizuara do të transferohen Ndërmarrjes së Re. 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 622 344 
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 

 


