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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NPT Komuna (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Komuna” Prizren Delta SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren  

Biznesi/Sektori Zyre 

Prodhimet Njësia e zyrës së Ndërmarrjes ofron zyre atraktive në afërsi të 
rrugës unazore të Prizrenit në pjesën banuese të Ortakollit. Njësia 
përfshin ndërtesën e zyrave e cila aktualisht i është dhënë Shtëpisë 
se Shëndetit me qira. Nuk ka asete prodhuese në lidhje me këtë 
njësi të Ndërmarrjes që kanë lidhshmëri me biznesin bazë të NSH.  

Tregu Tregu në të cilin nuk gjenden objekte banimi që mund të ipen me 
qira, mund të ndahet në shitje me pakicë, magazinim/industrial dhe 
hapësirë për zyre. Kompanitë tregtare, institucionet qeveritare, 
organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-ët të cilat aktualisht janë duke 
e shfrytëzuar pjesën më të madhe të zyrave të disponueshme në 
regjion.  

Konkurrenca Hapësira e njësisë së zyrës së Ndërmarrjes paraqet vetëm një 
pjesë të vogël të hapësirës së disponueshme në komunë, por në 
qendër të Prizrenit janë të kufizuara hapësirat e disponueshme për 
zyre moderne.  

Punonjësit Nuk ka punonjës të caktuar në këtë Ndërmarrje subsidiare. 

Ndërtesat dhe tokat Njësia e zyrave e Ndërmarrjes gjendet afër me objektin prodhues 
të Ndërmarrjes në Ortakoll, Prizren (shiko të dhënat mbi 
ndërmarrjen Ndërmarrja e Re Komuna Prizren, Alfa SH.P.K.). Ajo 
përfshin ndërtesën e zyrës e cila shfrytëzohet nga Shtëpia e 
shëndetit, e cila gjendet në pjesën e prapme (Ortakoll) të ndërtesës 
prodhuese. Ndërtesa e zyrës shtrihet në një sipërfaqe përafërsisht 
400m² dhe ofron përafërsisht 170m² hapësirë për zyre.   
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Objekti kryesor i prodhimit i NTP-ës Komuna në Ortakoll, Prizren 
do të privatizohet në tri pjesë, si vijon 

1) Ndërmarrja e Re Komuna Prizren Alfa SH.P.K. – shiko faqen e ndarë 
me të dhëna  
2) Ndërmarrja e Re  Komuna Prizren Gama SH.P.K. . – shiko faqen e 
ndarë me të dhëna

3) Ndërmarrja e Re Komuna Prizren Delta SH.P.K 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara do t’i barten Ndërmarrjes së Re. 

 

  

Informata Kryesuesi i Zyrës Rajonale  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 / 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 / 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
 Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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