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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së GERMIA (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re GERMIA – Shitoret Fushë Kosovë 1SH.P.K 
(Ndërmarrja e Re) 

  
Vendndodhja Prishtinë  
  
Biznesi/Sektori Menaxhim i  pronave afariste 
  
Prodhimet N/a 
  
Tregu Historikisht, Ndërmarrja ka qenë një ndër shtëpitë më të mëdha të 

mallrave dhe agjent për shitje me pakicë në Kosovë. 
Aktualisht, aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes është menaxhimi i 
pronave afariste të saj të cilat gjenden në dhe rreth Prishtinës.  

  
Konkurrenca Ndërmarrja është një nga ndërmarrjet e pakta që posedon 

portofolio të pronave afariste në Prishtinë 
  
Punonjësit Nuk ka punëtorë në lidhje me Ndërmarrjen e Re  
  
Ndërtesat dhe 
tokat  

Ndërmarrja e Re posedon 3 njësi-  shitore të cilat gjenden në 
përdhesë të ndërtesës për banim në qendër të Fushë Kosovës, 
bazuar në kontratën për blerje të datës 21.12.1970. 
 
Tenderi përfshinë vetëm sipërfaqen afariste dhe jo parcelën e 
tokës. 
 
 
Detajet e shitoreve janë si më poshtë: 
 Sipërf.e 

përafërt
Shitorja nr.86 75
Supermarketi nr. 55 143
Shitorja nr. 10 75
Totali 293

 
Vërejtje: Ndërmarrja ka asete të tjera që përfshijnë ndërtesa dhe 
toka në vende të ndryshme të Kosovës. Këto tenderohen si të 
veçanta. 
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Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara do ti barten Ndërmarrjes së Re 
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