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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

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

Ndërmarrja e Re Mekanizimi - Ferizaj Sh.P.K (Ndërmarrja e 
Re) 

  
Vendndodhja Ferizaj  
  
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 në Kosovë. 

  
Konkurrenca Tregu i qiradhënies së pronave është shumë i fragmentuar me 

konkurrentë që përfshijnë një numër të NSH-vë 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 Subsidiare. 
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Ndërtesat dhe tokat  Ndërmarrja Subsidiare posedon një kompleks ndërtesash dhe 

tokë që përfshinë hapësirë depoje prej përafërsisht 448 m2 me 
pishinë të motorizuar prej përafërsisht 2,863m2. Njësia 
momentalisht nuk funksionon edhe pse Ndërmarrja ka zhvilluar 
shitje me pakicë deri vonë. 
 
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës është përafërsisht 3,311 m2 
(33 ari e 11m2), dhe përfshinë ngastrën nr. 1039/7 sipas 
certifikatës poseduese të datës 21.06.2007, që gjendet në zonën 
kadastrale Ferizaj. 
 
Detajet e ndërtesave në këtë kompleks janë si në vijim: 
 

 Sipër.e 
përafërt 

(m2) 
Depoja – ndërtim i fortë  207 
Zyrat – ndërtim i fortë 138 
Depoja – ndërtim metalik  103 
Gjithësejt: 448 
Sipas: Matjeve kadastrale të AKM-së    

  
Vërejtje: Ndërmarrja ka asete të tjera që përfshijnë ndërtesa 
dhe toka në vende të ndryshme të Kosovës. Këto asete nuk janë 
të përfshira në këtë tender. 
 

Asetet tjera Njësia shitet pa pajisje dhe material të qiramarrësit aktual. Një 
pjesë e instalimeve dhe pajisjeve mund që mbetet.  

 
Detyrimet që do të 
barten 

 
Detyrimet të cilat do ti barten Ndërmarrjes së Re përfshijnë 
llogaritë e pagueshme për tre muaj (që përfshijnë kryesisht 
shërbimet komunale) dhe tatimin mbi pronë për 12 muaj (pa 
interes). 
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