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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 
 
 
 
 

Emri i NSH-së N.Sh. 17 Nëntori (“Ndërmarrja”) 
  
Emri Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re shitorja në Lypjan Sh.P.K. (“Ndërmarrja e 
Re”) 

  
Vendndodhja Afër qendrës së Lypjanit, Regjioni i Prishtinës 
  
Biznesi/Sektori Tregti dhe shitje me pakicë 
  
Prodhimet Ndërmarrja ka dhënë me qira hapësirën komerciale një qiraxhiu 

që shet tekstil në Lypjan.   
  
Tregu Ndërmarrja ka një pozitë të mirë afër qendrës së Lypjanit. Janë 

paraqitur kërkesa të konsiderueshme për hapësirë tregtare në 
Ferizaj duke falënderuar rritjes së sektorit të tregtisë në 
ekonominë Kosovare. 

  
Konkurrenca Konkurrentët  kryesorë të Ndërmarrjes së Re janë shitoret e vogla 

që gjenden në Lypjan. 
  
Punonjësit NSH për momentin është në periudhën e tranzicionit prej procesit 

të zakonshëm në atë të likuidimit. Nuk ka asnjë punëtorë që do të 
bartet tek Ndërmarrja e Re.              

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Kjo Ndërmarrje e Re përfshinë një shitore që përbëhet nga 
bodrumi (91 m²) dhe kati përdhese (145 m²) dhe përbëhet nga 
sipërfaqja e përafërt prej 236 m². Shitorja ndodhet në rrugën 
Gjergj Fishta afër qendrës së qytetit të Lypjanit.  

Pajisjet e 
luajtshme 

Asnjë aset shtesë nuk do të bartet te Ndërmarrja e Re. 

  
Detyrimet që do 
të barten 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 
muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
barten në Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me 
Ndërmarrjen Shoqërore. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të 
privatizohen. 
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Foto: 
Pamja e shitores      Pamja nga larg 
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