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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së NSH “Rilindja” Rrjeti Tregtar-Librar. 
 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Rilindja Rrjeti Tregtar-Librar Nr. 6 SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtinë/Priština 

 
  
Biznesi/Sektori Libra dhe material shkollor. 
  
Prodhimet NSH ka shitur libra, material shkollor dhe për zyra por 

aktualisht kjo pjesë është dhënë me qira palës së tretë.  
 

  
Tregu Në Kosovë, dy segmentet kryesore të tregut të shitjes me  

pakicë janë ushqimi dhe veshmbathja.  Tregu i shitjes me  
pakicë në Kosovë është shumë i fragmentuar dhe i dominuar  
nga bizneset e vogla familjare. Ka pasur një kërkesë të  
konsiderueshme për hapësira komerciale në Prishtinë, për  
shkak të kontributit kryesor ekonomisë Kosovare nga sektori i  
shitjes me pakicë.  
 

  
Konkurrenca Tregu është mjaft konkurrues aktualisht, pasi që në vitet e  

fundit në Kosovë, ka pasur rritje të konsiderueshme të numrit  
të supermarketeve të mëdha, restauranteve dhe dyqaneve të  
vogla.  
 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka një numër total prej 70 punëtorësh joaktive, 

duke përfshirë menaxhmentin dhe punëtorët. Nuk do të ketë  
transferim të punëtorëve në Ndërmarrjen e Re.  
 



 

 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Sipërfaqja totale e hapësirës, që është pjesë e këtij tenderi, 
përfshin një sipërfaqe prej 111.48 metra katrorë. Dyqani përbëhet 
prej dy kateve dhe gjendet në qendrën tregtare të mirënjohur 
“Kurrizi” në Dardani. Aktualisht, dyqani është dhënë me qira 
palëve të treta në baza komerciale.  

    

 

Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara do të transferohen në  
Ndërmarrjen e Re Rilindja Rrjeti Tregtar-Librar Zona Industriale  
 

 

 

Informata Marian Nieora 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë  
+381 38 20 40 ext: 101  
marian.nieora@eumik.org  

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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