
 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi, lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e 
Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, 

plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre. Investitorët e mundshëm inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit  (AKP) të kërkojnë  dosjen elektronike dhe dokumentet për ofertim. Është në përgjegjësinë e secilit ofertues të mundshëm, që të 

bëjë hulumtimin paraprak në lidhje me NSH-në apo artikujt e tenderuar, me qëllim të mbledhjes së informatave të nevojshme. Këto të 

dhëna janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme të cekura në Rregullat e Tenderit të cilat mund të merren nga faqja e AKP-së në 

internet: www.pak-ks.org 

Shitja e Aseteve me Likuidim nr. 34 
Njësia në tender nr. 35 

“NPB Malishgani Kompleksi i Administratës dhe Depo në Zllakuqan”                                                   

Emri i NSh.-së  NPB “Malishgan “, Klinë (“Ndërmarrja”) 

Lloji i shitjes 
 

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur. 

Dita e Ofertimit 31.07.2017, në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë 

Regjistrimi i 
Ofertuesit 

Kërkuar deri me 24.07.2017, në Zyrën Qendrore AKP-së 

Depozita e Ofertës 15,000 Euro  

Vendndodhja e Asetit  Zllakuqan, Komuna Klinë 

 

Përshkrimi i Asetit 

 

 
Pjesë e kësaj shitje është objekti i adminstratës në sipërfaqe prej 680m2  

sipas certifikatës së pronësisë, ndërsa  sipas matjeve në terren 790m2 e cila 
sipërfaqe përfshinë edhe objektin e bunarit me sipërfaqe 12m2 , si dhe 
parcela  kadastrale nr. 696/1 me sipërfaqe 3336m² (33ari dhe 36m²) në ZK 
Berkovë me kulturë 2656m2 kullosë dhe 680m2 shtëpi në Fshatin Zllakuqan, 
Komuna Klinë. 
 
Pjesë e shitjes është edhe depo, më parë e përdorur si garazh, me 
sipërfaqe 298m2 sipas matjeve në terren. Toka ku ndodhet depoja 
(ngastra 698) është në pronësi komunale, andaj kjo tokë NUK është pjesë 
e shitjes.  
 
 
Shënim i rëndësishëm: Në pjesën jug-lindore të parcelës kadastrale me nr . 
të njësisë 696-1  është ndërtuar zyra e vendit të fshatit Zllakuqan në 
sipërfaqe prej  (54m²) e cila nuk është pjesë e shitjes. 
Gjithashtu një pjesë e deposë së përkohëshme nga materiali prej llamarine 
që ndodhet në pjesën jug-lindore të parcelës 696-1 prek parcelën në 
sipërfaqe prej 38m2 e që nuk është pjesë e shitjes. 
 
 
 

Shfrytëzuesit 
 

Përkitazi me shfrytëzimin e pronës që ëshët objekt i shitjes ekziston 
marrëveshje qiraje, e cila ka skaduar me 30.04.2017, dhe është dërguar për 
vazhdim.  

http://www.pak-ks.org/
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Foto/ortofoto ose 
informata tjera për  
asetin  në shitje 
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Informatat  Departamenti i Shitjes – Njësia e Marketingut  

Agjencia Kosovare e Privatizimit 

Tel:  +381 (0) 38 500 400 ext. 1255 

Fax: +381 (0) 38 248 076 

www.pak-ks.org    

 

Dokumentet e 

Ofertimit 
Agjencia Kosovare e Privatizimit 

Rruga: Agim Ramadani nr. 23 (ish Rr. Ilir Konushevci Nr. 8) 

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
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