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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  Shitorja Nr. 30 Llapi SH.P.K.   
 
Vendndodhja    Podujevë  
     
Potenciali Shitorja është një nga lokacionet me të mira për shitje me 

pakicë në qytet dhe është rinovuar para pak kohe. Ofron një 
lokacion të mire për qëllime të ndryshme të biznesit.  

    
Punonjësit  Ndërmarrja për momentin ka 123 punëtorë që dëshirojnë të 

vazhdojnë punën në sektorin e shitjes. 
  

Toka   Shitorja gjendet në katin e parë të një blloku të banesave në 
Podujevë.  

 
Asetet   Shitorja ka 81m2. NPB e Podujevës e ka lëshuar një 

dokument me të cilin e njeh pronësinë e Llapit për këtë 
shitore. Shitorja do të transferohet në ndërmarrjen e re. 

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

ndërmarrjen e re. 
  
    
Informatat              Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
    Marian Nieora 
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