
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së NSH Drenica (ish Drenica/Diamant-Produkt) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

 
Ndër. e Re Drenica Shtëpia e Re e Mallrave SH.P.K 

  
Vendi Skenderaj 
  
Biznesi/Sektori Tregti me pakicë 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re përbëhet nga dyqanet dhe zyrat që do të jepen 

me qira për palë të treta. 
  
Tregu Dy segmente kryesore të tregut me pakicë në Kosovë, janë shitja 

e mallrave ushqimore dhe shitja e veshmbathjeve. Gjithashtu, ka 
dhe një varg mallrash të tjera që shiten nga dyqane të 
specializuara, siç janë CD-të, barna farmaceutike, kafe, artikuj 
argjendarie, autopjesë dhe mobilje.   

  
Konkurrenca Tregu me pakicë në Skenderaj është shumë konkurrues dhe 

përfshin një numër të madh të dyqaneve që ofrojnë mallra të 
njëjtë. Ndërmarrja e Re Shtëpia e Vjetër e Mallrave përbën vetëm 
një pjesë të sektorit të shitjes me pakicë në qytet, sepse 
ekzistojnë edhe qindra dyqane të tjera në qendër të qytetit dhe në 
rrugë anësore. Çmimet e qirasë mund të rriteshin sikur të 
përmirësohej cilësia e hapësirave të dhëna për këtë qëllim. 

  
Të punësuarit Ndërmarrja  Shoqërore, me pasuri të tjera që janë pjesë të  

Ndërmarrjes së Re, punëson 8 punëtorë dhe u ofron asistencë 
financiare 43 punëtorëve të tjerë.   

  
Ndërtesat dhe 
toka 

Ndërmarrja e Re posedon tokë me sipërfaqe prej 2,277 m2. 
Ndërtesa e Shtëpisë së Re të Mallrave ka katër kate me një 
sipërfaqe të përgjithshme  3,650 m2. Shtëpia e Re e Mallrave 
momentalisht ka dyqane të mobilieve, 4 restorante, rreth 20 zyra  
dhe hapësira të tjera për 83 dyqanxhinj. 

 
 
 
Ndër. e Re Drenica Shtëpia e Re e Mallrave SH.P.K. 1 
KTA05-MIT041-drenica-shmere-alb, 11 mars 2005 
    
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-kosov.org 
 



 

 
 
 
Ndër. e Re Drenica Shtëpia e Re e Mallrave SH.P.K. 2 
KTA05-MIT041-drenica-shmere-alb, 11 mars 2005 
    
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-kosov.org 
 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara si 
dhe kontratat me furnizues dhe konsumatorë, që janë të 
domosdoshme për vazhdimin e veprimtarisë së Ndër. së Re. 
 

 
    Shtëpia e re e Mallrave e Drenicës 
 

 

Informata Alex Ootes 
Drejtuesi i Zyrës Regjionale -Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 lok. 7292 
alex.ootes@eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
rr. “Ilir Konushevci” nr. 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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