
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së MEKANIZIMI (ish. MEKANIZACIJA) (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Mekanizimi - Lipjan SH.P.K (Ndërmarrja e 
Re) 

  
Vendndodhja Prishtinë  
  
Biznesi/Sektori Furnizim me pajisje dhe makineri bujqësore/Menaxhim i  

pronave afariste 
  
Prodhimet N/a 
  
Tregu Historikisht, Ndërmarrja ka qenë furnizues i madh i pajisjeve 

dhe makinerisë bujqësore në Kosovë. 
Aktualisht Ndërmarrja nuk e vazhdon aktivitetin e saj kryesor 
dhe tani Ndërmarrja u lëshon me qira palëve të treta pronat e 
saj afariste të cilat gjenden nëpër Kosovë. 

  
Konkurrenca Tregu i qiradhënies së pronave është shumë i fragmentuar me 

konkurrentë që përfshijnë NSH-të tjera që lëshojnë me qira 
shitoret dhe depot e tyre si dhe numër të madh të bizneseve 
private. 

  
Punonjësit Nuk ka punëtorë në lidhje me Ndërmarrjen e Re  
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Ndërtesat dhe tokat   

Ndërmarrja e Re posedon një kompleks ndërtesash dhe tokë për 
shitje dhe servisim të makinerisë dhe pajisjeve bujqësore, që 
përfshinë hapësirë depoje me sipërfaqe për parkim, garazh për 
servisim si dhe zyra/shitore. Njësia momentalisht nuk funksionon 
edhe pse Ndërmarrja ka zhvilluar shitje me pakicë deri vonë. 
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës është përafërsisht 8,637 m2

(86 ari e 37m2), dhe përfshinë dy parcela toke: parcela nr. 
1695/1 sipas certifikatës poseduese të datës 13.11.2006 dhe 
parcela nr. 678/2 sipas listës poseduese nr.849 të datës 
14.11.2006, që të dyja në zonën kadastrale Lipjan. 
 
Detajet për ndërtesat në këtë kompleks janë si në vijim: 
 
 Sipër.e 

përafërt 
(m2)

Shitore dhe zyra 358
Garazhi për servisim 225
Depo/Garazh 57
Depo e mbuluar 420
Strehë me strukturë të fortë për vetura dhe 
makineri 

420

Strehë metalike për vetura dhe makineri 436
Total 1,916
Sipas: Menaxhmentit të ndërmarrjes  

  
Duhet të theksohet se rreth 550m2 të parcelës aktualisht 
përdoren nga ujësjellësi në Lipjan. Kjo sipërfaqe përfshinë një 
Depo/Garazh me rreth 226 m2 e cila nuk është përfshirë në 
kompleksin  e ndërtesave të detajuar më lartë.     
 
Vërejtje: Ndërmarrja ka asete të tjera që përfshijnë ndërtesa 
dhe toka në vende të ndryshme të Kosovës. Këto tenderohen si 
të veçanta. 
 
 

Asetet tjera Njësia shitet pa pajisjet të cilat nevojiten për operim të garazhit 
për servisim. Një pjesë e inventarit mbetet. 
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Detyrimet që do 
të barten 

Detyrimet të cilat do ti barten Ndërmarrjes së Re përfshijnë 
llogaritë e pagueshme për tre muaj(që përfshinë kryesisht 
shërbimet komunale) dhe taksën në pronë për 12 muaj (pa 
interes). 
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Informata Marian Nieora, Drejtori Gjeneral 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë 
+381 (0) 38 20 40 ext. 101 
marian.nieora@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 
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