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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 
Emri i NSH-së NHNI Morava e Binces (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së re 

Ndërmarrja e Re Morava e Binçës Administrata Sh.P.K  
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Ndërtimtari 
  
Prodhimet Prona subjekt i tenderit Ndërmarrjes së Re Morava e Binçës 

Administrata Sh.P.K është zyra qendrore e administratës së 
ndërmarrjes. Ndërtesa kryesore ofron hapësirë zyrash organizatave 
të ndryshme ndërkombëtare  dhe vendore. Ekziston gjithashtu oborri 
i papërdorur i cili mund shfrytëzohet për qëllime të ndryshme. 

  
Tregu Ndërmarrja e Re ofron hapësire zyrash bashkohore për qiradhënie 

dhe lidhje me këtë nuk ka ndonjë konkurrencë te madhe. Ka shumë 
kërkesa për  hapësirë zyrash  në qytetin e Gjilanit, posaçërisht në 
periodën e pas luftës. 

  
Konkurrenca Nuk ka ndonjë konkurrencë në lidhje me hapësirat për zyre the 

infrastrukturën të cilat do t’i ofron Ndërmarrja e Re. Ky tender i 
mundëson blerësit që ta marrë njërën prej ndërtesave më të mëdha 
administrative në Gjilan me infrastrukturën komplete qe ndodhet në 
një lokacion te rëndësishëm. 

  
Punëtorët Ndërmarrja ka përafërsisht 760  punëtorë të regjistruar. Përafërsisht 

vetëm 63 punëtorë janë të lidhur me Ndërmarrjen e Re. Megjithatë 
asnjëri nga punëtorët nuk do të bartet në Ndërmarrjen e re. 

  
Ndërtesat dhe tokat Pasuria e cila përfshin këtë ofertë ka një sipërfaqe toke prej 

përafërsisht 20678 m² (02 ha 06 ar 78 m²). Ky numër përshinë të 
gjitha strukturat fizike dhe token e lirë që rrethon objektet. Kjo 
hapësirë gjithashtu përmban objektet vijuese: Ndërtesën 
Administrative (momentalisht e zënë nga OSBE, DÇPB, UNHCR 
dhe organizatat tjera ndërkombëtare dhe lokale) përfshin 
përafërsisht sipërfaqen prej 836 m² dhe ka P+3 kate me sipërfaqe të 
përafërt prej 2,580m², 14 garazhe në kuadër të kompleksit së 
ndërtesës kryesore administrative (përafërsisht 344 m²), barakat prej 
druri (përafërsisht 2,384 m²) dhe hapësira zyrash (përafërsisht 105 
m²). 
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Pajisjet e 
luajtshme 

2 vetura, pajisje dhe orendi zyresh do të transferohen në Ndërmarrjen e 
Re. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme nga 3 muajt e fundit dhe TVSH-ja si dhe Tatimi 
mbi pronë nga periudha që përfshinë 12 muaj para datës së shitjes do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Detyrime tjera do te mbeten me N.Sh. 
Nuk ka hipoteke te regjistruar mbi pronën e cila do te privatizohet. 

  

Front view of the Administrative Building

Rear view of the Administrative Building  
  
Informata Dimitrina Karayotova 

Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 7764 
dimitrina.karayotova@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 


