
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NT “Koritniku“  (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Koritniku Drejtoria e vjetër Dragash (“Ndërmarrja 
re”) 

Vendndodhja Dragash 

Biznesi/Sektori Hapësirë për zyra 

Prodhimet  Ndërmarrja ka dhëne me qira depo dhe zyra fleksibile dhe hapësira 
për shitje me pakicë palëve të treta që përdoren për veprimtari të 
ndryshme. Kjo ofertë përfshinë ndërtesën me zyra në dy kate në 
qendër të Dragashit. Nuk ka asete prodhuese në lidhje me 
veprimtarinë origjinale të NT “Koritniku” dhe të lidhura me këtë njësi 
të Ndërmarrjes. 

Tregu Tregu në të cilin nuk gjenden objekte banimi që mund të ipen me 
qira, mund të ndahet në shitje me pakicë, magazinim/industrial dhe 
hapësirë për zyre. Kompanitë komerciale, institucionet qeveritare, 
organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të aktualisht i shfrytëzojnë 
hapësirën më të madhe të zyrave që janë në dispozicion në regjion. 

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

Punonjësit  Nuk ka punonjës të caktuar për këtë njësi të Ndërmarrjes re. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e re Koritniku Drejtoria e vjetër Dragash SH.P.K. 
përbehet nga ndërtesa me zyra, kopsht dhe me një garazh të vogël. 
Ndërtesa e zyrave është e regjistruar në LP nr.183, ngastrën 778. 
Ngastra 778 ka një sipërfaqe të përgjithshme të regjistruar me rreth 
11Ar 13 m². 

Ndërtesat origjinale të Ndërmarrjes do të privatizohen në ketë Valë 
të privatizimit përmes dy Ndërmarrjeve të reja të ndara si në 
vazhdim: 
- Ndërmarrja e re Koritniku Depot Dragash SH.P.K.: –  shih te dhënat e 
veçanta   

- Ndërmarrja e re Koritniku Drejtoria e vjetër Dragash SH.P.K. 
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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. Investitorët 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 

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
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