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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

  

Emri i NSH-së NSHT “Pashtriku” 
  
Emri Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re PASHTRIKU SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtine/Pristina 
  
Biznesi/Sektori Historikisht: Tregti me shumice dhe pakice te materialit ndërtimor. 
  
Prodhimet Ndërmarrja nuk operon ne afarizmin e tij kryesor. Aktualisht, është 

duke lëshuar lokalet me qira palës se trete ne baza komerciale.  
  
Tregu Ka një kërkesë të madhe në Prishtinë për zyre dhe vend për tregti 

si arsye e rritjes se shpejtë së tregtisë së madhe dhe zhvillimit të 
bizneseve të reja në Prishtinë. 

  
Konkurrenca Lokali afarist gjendet pranë selisë së PTK-së në Dardani, duke 

ofruar një pozite strategjike për afarizëm.  
  
Punonjësit Ndërmarrja ka 16 punëtore, duke përfshire udheheqesine  dhe 

punëtoret. 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Lokali afarist qe do te transferohet ne Ndërmarrjen e Re Pashtriku 
SHPK përfshinë 2 kate te lokalit, i cili gjendet pranë selisë se PTK-
se ne Dardani. Lokali përfshinë disa zyre, me sipërfaqe 
përafërsisht 325m2. 
Shënim: Ndërmarrja nuk posedon prona tjera.  

Detyrimet që do 
të barten 

Detyrimet standarde të tre muajve të fundit, TVSH-ja për vitin e 
fundit dhe detyrimi i tatimit në pronë për dymbëdhjetë muajt e 
fundit do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do 
të mbeten me NSH. Ndermarrja e Re nuk ka hipoteke ne asetet 
qe do te privatizohen. 
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