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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së Grafikos 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Grafikos SH.P.K.  
 
 

  
Vendndodhja Gjilan/Gnjilane 
  
Biznesi/Sektori Shërbimet e shtypjes. 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re prodhonte llojlloshmëri të 

produkteve/shërbimeve të shtypjes (printimit) dhe grafikës duke 
përfshirë materiale arsimi (libra shkollor, tekste, fletore & 
ditarë),materiale për reklamë (broshura, katalogje, posterë & 
fletushka) e materiale për paketim (karton për paketim, kuti & 
etiketa). 

  
Tregu Këta klientë i takojnë industrive të ndryshme duke përfshirë 

ndërmarrjet komerciale, agjencitë  qeveritare  dhe institutet 
arsimore në tërë Kosovën. Me ringjalljen e ekonomisë së Kosovës 
dhe me rritjen e kërkesës për material të shtypur, produktet e 
Ndërmarjes së Re në të ardhmen pritet të jenë të qëndrueshme sa 
i përket pozitës në treg. 

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re do të ketë një konkurencë nga punëtorit e vogla 

nëpër tërë Kosovën të cilët veprojnë në nivel regjional  
  
Punonjësit Ndërmarrja ka punësuar 61 punëtor. 
  
Objekti dhe 
makinat 

Pajisjet e  Ndërmarjes së Re përfshinë offset makinën 
dyngjyrëshe Hiedelberg,  offset makinën njëngjyrëshe Hiedelberg,  
offset makinën Hiedelberg dhe një Tigal haidelberger tipo makinë. 
Poashtu e kanë edhe një prerës Seypa 1154-4 dhe një makinë 
për ngjitje Kleberbinder 

  
Ndërtesat dhe 
prona 

Ndërmarrja shtrihet në një lokacion afër qendrës së Gjilanit me 
sipërfaqe përafërsisht prej 3740 m².  Ndërtesa kryesore ka një 
sipërfaqe përafërsisht prej 1400 m² nga e cila 350 m² shfrytëzohet 
nga administrata.  Një pjesë e tokës është e regjistruar në emër të 
Kuvendit Komunal. Është parashtruar kërkesa në zyren e PSSP-
së për ndërrim  të shënimeve kadastrale.  
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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.  Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do 
të privatizohen. 

Informatat Dimitrina Karayotova 
KTA Gjilan/Gnjilane Regional Office 
+381 38 504 604 ext.7764  
E-mail: dimitrina.karayotova@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, Kosovo 

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


