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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   LLAPI    
 
Emri i Ndërmarrjes  
së Re  Ndërmarrja e re Qendra Tregtare SH.P.K.   
 
Vendndodhja     Podujevë   
 
Sektori i biznesit  Tregti, shitje me shumicë dhe me pakicë  

Shërbimet  Aktiviteti kryesor i Shtëpisë së Mallrave “Llapi” ishte tregtia e 
produkteve të ndryshme, shitja me shumicë dhe shitja me 
pakicë në regjionin e Llapit. Këto produkte ishin siguruar nga 
prodhues të ndryshëm në Kosovë, pjesë të ish-Jugosllavisë 
dhe vendet fqinje. 

Tregu  Aktivitetet e Llapit kryesisht janë të përqendruara në 
regjionin e Podujevës.  

 
Konkurrenca  Qendra Tregtare Llapi gjendet në qendër të Podujevës duke 

konkurruar kështu me shumë dyqane të tjera.  
  
 
Potenciali Qendra Tregtare ka qasje në dy rrugët kryesore të qytetit. 

Ndërtesa si tërësi ka hapësirë dhe funksion për të gjitha 
llojet e shitjeve me pakicë të mallrave përfshirë mallrat 
ushqimore dhe deri të orenditë dhe elektronika.  

    
Punonjësit   Ndërmarrja për momentin ka 123 punëtor. 
  

Ndërtesa dhe toka  Objekti i Qendrës Tregtare “Llapi” përbëhet nga tri kate me 
një sipërfaqe prej gjithsej 2050 m2, prej të cilave 1,350 m2 

janë shfrytëzuar si hapësirë shitjeje ndërkaq 700m2 për depo 
dhe zyre dhe 1014m2 parcelë tokë. Sipas menaxhmentit të 
ndërmarrjes ndërtesa dhe infrastruktura që e shoqëron duket 
të jetë në gjendje të mirë. SHËNIM: Ndërmarrja ka edhe një 
parcelë tjetër prej 289m2 dhe një dyqan që ka 81 m2 në  
Podujevë, këto tenderohen ndaras.  

 



 

Asetet   Ndërtesa, se bashku me posedimin për 99 vite të parcelës 
së tokës të NSH “Llapit” në Podujevë do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re. 

 
Obligimet Vetëm një pjesë e vogël e obligimeve do të transferohen në 

ndërmarrjen e re. 
  
Performanca   Ndërmarrja i ka dhënë me qira të gjitha objektet që i 

posedon.   
 
    
Informatat              Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
    Marian Nieora 
 +381 (0) 38 24 24 25 lok. 111 
  marian.nieora@eumik.org 
 
Dokumentet 
e ofertës  Agjencia Kosovare e Mirëbesimit Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
 Rruga: Ilir Konushevci Nr. 08   Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (ish UNCC)   www.kta-kosovo.org 
 38000, Prishtinë, Kosovë  kta@eumik.org 
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