
 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.Sh. 28 Nëntori (“Ndërmarrja”) 
  
Emri Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi C Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi C Sh.P.K. 
ndodhet në qendër të qytetit të Gjilanit, Rr. Bulevardi i Pavarësisë. 
Ajo përbëhet prej 2 lokaleve afariste te vendosura në katin 
përdhes te ndërtesës banesore. 

  
Biznesi/Sektori Tregti 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re ofron me qira hapësira komerciale në qendër të 

qytetit të Gjilanit për një numër të caktuar të shitoreve dhe 
hapësirë për shitje të asortimentit të gjerë të prodhimeve në  
qendër të Gjilanit.   

  
Tregu Ndërmarrja ka gëzuar një vend dominues në tregun e shitjes me 

shumicë dhe pakice. Janë paraqitur kërkesa te konsiderueshme 
për hapësirë tregtare në Gjilan, duke i falënderuar kontributit nga 
sektori i tregtisë me pakicë në ekonominë kosovare.    

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re ofron dy lokale moderne afariste të vendosura 

në qendër të  Gjilanit.  
Konkurrenca  kryesore e Ndërmarrjes së Re vjen nga një numër i 
madh i shitoreve të vogla të cilat gjenden në afërsi.  

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 285 punëtorë të regjistruar, prej tyre 206 aktiv.  

Sidoqoftë asnjeri nga punëtorët nuk do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re si pjesë e procesit të privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi C Sh.P.K. 
përfshinë dy lokale afariste me sipërfaqe te përgjithshme prej 
përafërsisht 215 m². Njëra nga këto lokale afariste (përafërsisht 
162 m²) gjendet ne katin perdhes te nderteses me te larte ne 
Gjilan (afer Raiffheisen Bankes ne Gjilan) dhe eshte momentalisht 
e dhene me qira nje bankes vendore ndersa i dyti lokal 
(përafërsisht 53 m²) gjendet ne katin perdhes te nje ndertese 
banesore dhe eshte momentalisht dhene me qira dhe punon si 
shitore ushqimore. Nuk ka tokë për të transferuar në Ndërmarrjen 
e Re. 
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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 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
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 merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

Pajisjet e 
luajtshme 

Të gjitha pajisjet e nevojshme për biznesin në vijim do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

  
Detyrimet që do 
të barten 

Llogaritë e pagueshme nga 3 muajt e fundit, TVSh-ja si dhe Tatimi 
mbi pronë per 12 muajt e fundit do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re. Detyrime tjera do të mbeten me N.Sh. 
 

 
 

 

Informata Dimitrina Karayotova 
al Office KTA Gjilan/Gnjilane Region

 +381 38 504 604 ext.7764 
-mail: dimitrina.karayotova@eumik.org E

 
Dokumentet e 
ofertimit 

 
besimit Agjencia Kosovare e Mirë

vci” nr: 8 Rr. “Ilir Konushe
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 12
8 076 

55 
Faks: + 381 (0) 38 24

.org www.kta-kosovo
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