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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

  

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

Ndërmarrja e Re GERMIA – Shitorja Fushë Kosovë 2 SH.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 

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

Ndërmarrja e Re posedon një shitore me hapësirë depoje dhe ka 
një sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 460m2 në qendër të  
Fushë Kosovës në bazë të kontratës së blerjes të datës 
9.11.1982 (NPB ref. 03-4450/1). Kjo pronë gjendet në katin 
përdhese të ndërtesës për banim. 
 
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 
 

  

  

Informata Marian Nieora, Drejtori Gjeneral 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë 
+381 (0) 38 20 40 ext. 101 
marian.nieora@eumik.org 
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