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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i Ndërmarrjes NTSH “Zupa” Recane (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Zupa Recane – Supermarket në Gornje 
Selo SH.P.K. (“Ndërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Recane, Regjioni i Prizrenit 

Biznesi/Sektori Tregti dhe shitje me pakicë 

Prodhimet Asetet e ofruara për shitje në këtë raund, aktualisht janë pjesë e 
“Ndërmarrjes” në fshatin Gornje Selo te regjionit të Prizrenit.  
Zupa Recane ka qenë një shitës kryesor me pakicë me një prani 
të rëndësishme në Kosovë, veçanërisht në rajonin e Prizrenit.  Si 
e tillë, ka pasur lokacionet kryesore për shitje me pakicë dhe 
depo në tërë regjionin.  Zupa Recane ka punuar në katër 
segmente të shitjes me pakicë: ushqim, tekstil, kozmetikë dhe 
teknikë të bardhë. Sipas menaxhmentit të Ndërmarrjes, 
Ndërmarrja menaxhon drejtpërdrejtë me vetëm dy shitore.  
Megjithatë, ende zoton një portfolio të gjërë dhe atraktiv të 
lokacioneve kryesore për shitje me pakicë, të cilat i lëshon me 
qira palës së tretë. Këto qira, aktualisht sigurojnë pjesën më të 
madhe të të hyrave të Ndërmarrjes.   
Aktualisht portfolio i Ndërmarrjes përfshin rreth 17 lokacione 
përfshirë ndërtesën administrative, shitoret dhe depot që 
gjenden në Recane si dhe fshatrat përeth të cilët janë të banuara 
me  me popullësi të përzier si Boshnjak, Shqiptarë dhe Serb. 

Tregu Tregu i hapësirave me qira për shitje me pakicë në Recane dhe 
Regjionin e Prizrenit, sikur në tërë Kosovën, është shumë i 
ndarë dhe kompetitiv. Portfolio i pronës së ndërmarrjes paraqet 
vetëm një pjesë të vogël të tregut të kuvendit komunal. 
Konkurrentët të cilët marrin me qira shitoret në qendër të qytetit 
janë të ndryshëm dhe përfshijnë NSH tjera, disa investitorë të 
mëdhenj privat dhe shumë pronarë të vegjël privatë. 

Konkurrenca Ndërmarrja ballafaqohet me konkurrencën në rritje nga 
konkurrentët lokalë të cilët marrin me qira shitoret në qendër të 
qytetit janë të ndryshëm dhe përfshijnë NSH tjera, disa 
investitorë të mëdhenj privat dhe shumë pronarë të vegjël 
privatë. 
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Punonjësit Ndërmarrja momentalisht ka 19 punonjës prej të cilëve 5 janë 
aktiv dhe 14 janë në “pushim me pagesë”. 

Ndërtesat dhe 
Tokat 

Ndërmarrja është aktive dhe Njësia e cekur më poshtë do të 
transferohet në Ndërmarrjen Subsidiare dhe përbëhet prej: 

- Supermarketit I cili gjindet në zonën atraktive të fshatit 
Gornje Selo  me një sipërfaqe përafërsisht  prej 2 ari  e cila 
përfshinë ndërtesën një katëshe me sipërfaqe prej 55 m2  si 
dhe oborr me sipërfaqe prej 145 m2. 

Toka e cila do të bartet në Ndërmarrjen e re përbëhet nga 
parcela 1152 me një sipërfaqe prej përafërsisht 200 m2 të 
regjistruar në emër të NSH-ë në bazë të dokumenteve katastrale 
komunale. Dokumentet e reja katastrale jane në proces të 
azhurimit. 

 

Asetet tjera  Asetet kyçe përfshijnë shitoret dhe depot e tjera të Ndërmarrjes 
që gjenden në recane dhe Regjionin e Zhupës në fshatrat 
përeth, këto asete nuk do të transferohen në Ndërmarrjen 
Subsidiare dhe do të privatizohen në raundet e ardhshme të 
privatizimit. 
 Ndërmarrja Subsidiare përfshin vetëm Njësinë e Ndërmarrjes që 
përfshihet më lartë në seksionin Toka dhe Ndërtesat. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligime të caktuara ndaj Administratës 
tatimore,Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa/Departamenti për 
tatim në pronë, furnitorëve dhe shërbimeve publike, në lidhje me 
Ndërmarrjen Subsidiare, do të transferohen nga ndërmarrja në 
Ndërmarrjen e Re. 
3 muajt e fundit të Llogarive të pagueshme, 12 muajt e fundit të 
TVSH-së dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Obligimet tjera do të mbeten 
në NSH. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
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Informatë Henning Fiedler - Kryesuesi i Zyrës Regjionale  
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit - Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lokali: 8057 
Fax: +381 (0) 29 622 344 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia  Kosovare e 
Mirëbesimit 
Nr: 8, rruga Ilir Konushevci  
10000 Prishtinë, Kosovë 
(ish- UNCC) 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 lokali: 
1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org
kta@eumik.org 
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