
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH-ës NPT Komuna (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

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

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Depot 

Prodhimet Njësia e depove e Ndërmarrjes, është e vendosur afër rrugës 
unazore të Prizrenit në pjesën banuese të lagjes Ortakoll dhe 
ofron një lokacion kryesor për aktivitete komerciale. Njësia e 
depove e Ndërmarrjes përfshinë dy depo të ndara të cilat 
aktualisht janë dhënë me qira palëve të treta. Aty nuk ka asete 
prodhuese që kanë të bëjnë me origjinën e biznesit të NSH që 
kanë lidhshmëri me aktivitetin e kësaj Ndërmarrjeje.  

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. Konsumatorët kryesor për hapësirën e 
magazinimit janë kompanitë tregtare, shitësit me shumicë dhe 
pakicë, të cilët e magazinojnë mallin e tyre për shitje diku tjetër 
(edhe pse ndonjëherë depot përdoren si pika shitjeje). Përveç 
kësaj industria përdor depot si punëtori dhe eventualisht si repart 
prodhues.    

Konkurrenca Hapësira për deponim, e njësisë së depove të Ndërmarrjes 
paraqet vetëm një pjesë të vogël të hapësirës së mundshme për 
magazinim në komunë. 

Punonjësit Nuk ka punonjës te caktuar për këtë njësi subsidiare. 

Ndërtesat dhe tokat Njësia e depove e Ndërmarrjes, gjendet afër objektit prodhues të 
Ndërmarrjes në Ortakoll, Prizren. Ajo përfshin dy depo që 
shtrihen në pjesën e prapme (Ortakoll) të objektit prodhues të 
Ndërmarrjes. Objekti prodhues i Ndërmarrjes shtrihet në një 
sipërfaqe prej afro 3.000m² dhe dy depot ofrojnë përafërsisht 
840m² dhe 4.480m² të hapësirës për magazinim dhe tregti.    
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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.  

3) Ndërmarrja e Re Komuna Prizren Delta SH.P.K. – shiko faqen e 
ndarë me të dhëna

 

Detyrimet që do të 
barten 

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

 

 
Informatat Shefi i zyrës Regjionale 

AKM – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 / 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 / 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet për 
Ofertim 

AKM 
Nr: 8 Ilir Konushevci  
10000 Pristinë, Kosovë 
(ish UNCC) 

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